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ðåöåíçóº i íå ïîâåðòàº. Æóðíàë íàäàº àâòîðàì
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— Íàì íåîáõ³äíî çðóéíóâàòè õèáí³ ñòåðåîòèïè ùîäî íàñë³äê³â âñòóïó Óêðà¿íè
â ÍÀÒÎ, ÿê³ ñêëàëèñÿ ó ñâ³äîìîñò³ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí, — çàÿâèâ Ì³í³ñòð îáî-
ðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ çà ó÷àñòþ
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÍÀÒÎ ßàïà äå Õîîï Ñõåôôåðà òà ì³í³ñòðà îõîðîíè
êðàþ Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ãåä³ì³íàñà Ê³ðê³ëëàñà.

Çà ñëîâàìè ãëàâè îáîðîííîãî â³äîìñòâà, âñòóï Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ çîâñ³ì íå
îçíà÷àº ðîçì³ùåííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, à ó÷àñòü íàøèõ â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³â ó âñ³õ çîíàõ ìîæëèâèõ êîíôë³êò³â íà ïëàíåò³ íå º îáîâ’ÿçêî-
âîþ. Ðóõ Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº ³íòåðåñàì íàøî¿ äåðæàâè, çîê-
ðåìà, ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ð³âíÿ áîºçäàòíîñò³ àðì³¿, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³â. 

ª äóæå áàãàòî ïðèêëàä³â, ÿê³ ñâ³ä÷àòü, ùî ñï³âïðàöÿ Óêðà¿íè ç Ï³âí³÷íîàòëà-
íòè÷íèì àëüÿíñîì º êîðèñíîþ. Çîêðåìà, öå â³äêðèòòÿ äëÿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â çà ï³äòðèìêè ÍÀÒÎ ìîâíèõ êóðñ³â ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, ï³ä-
ãîòîâêà Ïðîåêòó ïî óòèë³çàö³¿ íàäëèøêîâèõ áîºïðèïàñ³â ³ç çàëó÷åííÿì ô³íàí-
ñîâî¿ äîïîìîãè êðà¿í — ÷ëåí³â Àëüÿíñó. Öå ñîòí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà öèâ³-
ëüíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ïðîéøëè ï³äãîòîâêó â êðà¿íàõ ÍÀÒÎ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ. Àäæå
ïðîòÿãîì óñ³º¿ ó÷àñò³ Óêðà¿íè ó ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ ï³ä åã³äîþ ÎÎÍ, ÍÀÒÎ, ÎÁÑª
ìèðîòâîð÷îãî äîñâ³äó íàáóëè ïîíàä 28 òèñ. ÷îëîâ³ê. 

Ï³ä ÷àñ íåôîðìàëüíèõ êîíñóëüòàö³é âèñîêîãî ð³âíÿ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè
âèñòóïèâ ç ³í³ö³àòèâîþ ùîäî çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â ÍÀÒÎ äî ðîçðîáêè ïëàíó ä³é
Óêðà¿íà–ÍÀÒÎ. Íà éîãî äóìêó, öÿ ñï³âïðàöÿ äîïîìîæå âèçíà÷èòè, ÿê³ ñôåðè òà
ðåñóðñè íåîáõ³äíî çàëó÷àòè Óêðà¿í³ äëÿ íàáóòòÿ ÷ëåíñòâà â Àëüÿíñ³. 

Ãëàâè â³éñüêîâèõ äåëåãàö³é, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó íåôîðìàëüíèõ êîíñóëüòàö³ÿõ,
ï³äòðèìàëè ³í³ö³àòèâó Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ³ ïîîá³öÿëè íàäàòè äîïîìîãó ó
â³äïðàöþâàíí³ ïðîåêòó öüîãî Ïëàíó. Ðîçðîáêó Ïëàíó ä³é Óêðà¿íà—ÍÀÒÎ íàì³-
÷åíî çàâåðøèòè ó áåðåçí³ 2006 ðîêó.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè 
Àíàòîë³é ÃÐÈÖÅÍÊÎ:

«Нам необхідно
зруйнувати хибні
стереотипи щодо наслідків
вступу України в НАТО»

Наприкінці жовтня у Вільнюсі відбулися неформальні
консультації Україна–НАТО на рівні міністрів оборони
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Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Ì³í³ñòåðñòâ³
îáîðîíè Óêðà¿íè áóäóòü âíåñåí³ ñóò-
òºâ³ çì³íè â äîêóìåíòè, ùî ðåãëà-
ìåíòóþòü ïîðÿäîê ïðîõîäæåííÿ â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè. Çîêðåìà, öå ñòîñó-
âàòèìåòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ íà âèùó
ïîñàäó, ïðèñâîºííÿ ÷åðãîâèõ â³éñü-
êîâèõ çâàíü, íàïðàâëåííÿ íà íà-
â÷àííÿ çà êîðäîí òîùî. Äîðó÷åííÿ
ïðî ï³äãîòîâêó òàêèõ äîêóìåíò³â â³ä-
äàâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòî-
ë³é Ãðèöåíêî.

— Ò³ ïîäàííÿ, ÿê³ ãîòóâàëèñÿ äî
öüîãî ÷àñó, íå â³äîáðàæàëè îñîáèñ-
òîñò³ êàíäèäàòà íà ïåðåì³ùåííÿ ïî
ñëóæá³ ÷è íà ïðèñâîºííÿ â³éñüêîâîãî
çâàííÿ. Óñ³ âèãëÿäàëè îäíîð³äíîþ ñ³-
ðîþ ìàñîþ. Òðåáà ùîá ïåðåä ÷ëåíà-
ìè âèùî¿ àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ áóâ ïà-
ï³ð, ó ÿêîìó á ðîçêðèâàëèñÿ ³íäèâ³äó-

àëüí³ñòü êàíäèäàòà, éîãî êîíêðåòí³
ïîêàçíèêè ïî ñëóæá³, — çàçíà÷èâ ì³-
í³ñòð îáîðîíè.

Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ïîäàííÿ íà
êàíäèäàòà ìàº ´ðóíòóâàòèñÿ íà ðå-
çóëüòàòàõ ïîïåðåäí³õ ïåðåâ³ðîê
ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ÷è â³éñüêîâî¿
÷àñòèíè.

— Ìè ìàºìî óíèêàòè ôîðìàëüíîãî
ï³äõîäó äî â³äáîðó êàíäèäàò³â äëÿ ¿õ
ïðèçíà÷åííÿ íà áóäü-ÿêó ïîñàäó.
Ïåðø çà âñå òðåáà îö³íþâàòè îñîáè-
ñò³ òà ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³ ëþäèíè, ¿¿
ñïðîìîæí³ñòü øâèäêî òà åôåêòèâíî
âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ. Ñà-
ìå òàêèé ï³äõ³ä ïðè çä³éñíåíí³ êîíêó-
ðñíîãî â³äáîðó çäàòíèé ñôîðìóâàòè
êàäðîâèé çîëîòèé ôîíä Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè, — íàãîëîñèâ ì³í³ñòð.

«Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ÍÀÒÎ º ä³þ÷èì ãàðàíòîì ñòà-
á³ëüíîñò³ â ªâðîï³, Óêðà¿íà ãîòóºòüñÿ äî ïîâíîãî
÷ëåíñòâà â ö³é îðãàí³çàö³¿».

Ç âèñòóïó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ÞÙÅÍÊÀ 
ï³ä ÷àñ ñï³ëüíîãî çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ Óêðà¿íè òà Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî¿ ðàäè ÍÀÒÎ

ÏÏÏÏÐÐÐÐßßßßÌÌÌÌÀÀÀÀ    ÌÌÌÌÎÎÎÎÂÂÂÂÀÀÀÀ

АААА КККК ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ ИИИИ

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ íà Êèºâî-Îëå-
êñàíäð³âñüêîìó (Ìèêîëà¿âñüêà îáë.)
òà Ïîâóðñüêîìó (Âîëèíñüêà îáë.)
àâ³àö³éíèõ ïîë³ãîíàõ ïðîéøëà ïðàê-
òè÷íà ôàçà êîìàíäíî-øòàáíîãî íà-
â÷àííÿ Ïîâ³òðÿíîãî êîìàíäóâàííÿ
«Çàõ³ä».

Âïðàâè ç áîìáîìåòàííÿ âèêîíàëè
äâ³ ïàðè Ñó-24Ì ç³ ñêëàäó Ñòàðîêî-
ñòÿíòèí³âñüêî¿ àâ³àö³éíî¿ áîìáàðäó-
âàëüíî¿ áðèãàäè, ÿê³ âõîäèëè â ðàéîí
ïðàêòè÷íîãî áîìáîìåòàííÿ íà âè-
ñîò³ 4500 ì, ³, çíèæóþ÷èñü äî
400–600 ì, àòàêóâàëè êîëîíó òàí-
ê³â óìîâíîãî ïðîòèâíèêà.

Çà ïðàêòè÷íèì âèêîíàííÿì âïðàâ
íà Êèºâî-Îëåêñàíäð³âñüêîìó àâ³à-
ö³éíîìó ïîë³ãîí³ ñïîñòåð³ãàâ Ì³í³ñòð
îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ó Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ îáîðîíè
Óêðà¿íè ðîçïî÷àëà ðîáîòó ãðóïà
ïðåäñòàâíèê³â ²íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íîãî öåíòðó ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè
ÑØÀ òà àìåðèêàíñüêî¿ ô³ðìè «Màñr
Technologies». 

Àìåðèêàíñüê³ ôàõ³âö³ ïðîâîäÿòü
çàíÿòòÿ ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèìè
ïðàö³âíèêàìè êàôåäðè ³íôîðìàòè-
çàö³¿ øòàá³â òà ïåðñîíàëîì Öåíòðó
³ì³òàö³éíîãî ìîäåëþâàííÿ ³ç âïðîâà-
äæåííÿ ïðîåêòó ðîçâèòêó ñèñòåìè
³ì³òàö³éíîãî ìîäåëþâàííÿ â Çáðîé-
íèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè.

Ó ðàìêàõ êîíòðàêòó íàäàºòüñÿ ë³-
öåíç³éíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ –
òàêòè÷íèé ³ì³òàòîð «Battle Com-
mand — 2010». Àìåðèêàíö³ ïðàöþ-
âàòèìóòü â Óêðà¿í³ äî 30 ëèñòîïàäà.

НННН АААА ВВВВ ЧЧЧЧ АААА НННН НННН ЯЯЯЯ

20 æîâòíÿ íà áàç³ Íàâ÷àëüíîãî
öåíòðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè
«Äåñíà» â³äáóëèñÿ â³éñüêîâî-ñïîð-

òèâí³ çìàãàííÿ «Îäèí äåíü ó ñîëäà-
òàõ», ó ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü 15 ïðåäñòà-
âíèê³â ïðîâ³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ìàñ-
ìåä³à.

Ó÷àñíèêè «Îäíîãî äíÿ ó ñîëäàòàõ»
çìàãàëèñÿ ó âîºí³çîâàí³é åñòàôåò³,
«ìàðø-êèäêó» íà 400 ìåòð³â ó ïîâ-
íîìó â³éñüêîâîìó ñïîðÿäæåí³ òà
ñòð³ëüá³ ç ï³ñòîëåòà ÏÌ òà àâòîìàòà
Êàëàøíèêîâà. 

Íàãîðîäè ïåðåìîæöÿì çìàãàíü
âðó÷èâ çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ïàñüêî. Çà ïåð-
øå ì³ñöå ïåðåìîæö³ îòðèìàëè «çî-
ëîò³ ìåäàë³» òà ìàêåòè ãâèíò³âêè Ìî-
ñ³íà çðàçêà 1891 ðîêó, çà äðóãå —
«ñð³áí³ ìåäàë³» òà ìàêåòè êàðàá³íà
Ìîñ³íà çðàçêà 1938 ðîêó, çà òðåòº
ì³ñöå — «áðîíçîâ³ ìåäàë³» òà â³éñü-
êîâ³ á³íîêë³. 

Ñïåö³àëüíèì ïðèçîì «Çà íåçäî-
ëàííó âîëþ äî ïåðåìîãè» â³ä àñîö³à-
ö³¿ «Óêðà¿íñüê³ ñïåöñëóæáè çà íàö³î-
íàëüíó áåçïåêó» òà òîâàðèñòâà «Ïàò-
ð³îò XXI ñòîë³òòÿ» áóëà íàãîðîäæåíà
æóðíàë³ñòêà òåëåêàíàëó «²íòåð» Îê-
ñàíà Â³ëåíòà.

ЖЖЖЖ УУУУ РРРР НННН АААА ЛЛЛЛ ІІІІ СССС ТТТТ СССС ЬЬЬЬ КККК ИИИИ ЙЙЙЙ     ДДДД ЕЕЕЕ СССС АААА НННН ТТТТ



КККК ОООО НННН КККК УУУУ РРРР СССС

×åðãîâå çàâäàííÿ ïî çíèùåííþ
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ áîºïðèïàñ³â âèêî-
íàëè ñàïåðè óêðà¿íñüêîãî òà êà-
çàõñòàíñüêîãî êîíòèíãåíò³â ó Ðåñïó-
áë³ö³ ²ðàê. Âîíè ë³êâ³äóâàëè 7 òèñ. àð-
òèëåð³éñüêèõ ñíàðÿä³â êàë³áðó 57 ìì,
ÿê³ âèÿâèëè â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ³ðàê-
ñüêî¿ àðì³¿ ï³ä ÷àñ ïàòðóëþâàííÿ ïðî-
â³íö³¿ ïîáëèçó ì³ñòà Åí-Íóìàí³ÿ. 

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ãðóïè êîí-
òðîëþ òà êîîðäèíàö³¿ ðîçì³íóâàííÿ
81-¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè ÇÑ Óêðà¿íè â Ðå-
ñïóáë³ö³ ²ðàê ï³äïîëêîâíèêà Îëåêñàí-
äðà Êèñåëüîâà, çàâäàííÿ áóëî óñêëà-
äíåíå òèì, ùî áîºïðèïàñè òàêîãî òè-
ïó ìàþòü òîâñòó îáîëîíêó òà íåçíà÷-
íó ê³ëüê³ñòü âèáóõîâî¿ ðå÷îâèíè. 

***
Êîìàíäóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñêëà-

äîâî¿ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî ìèðî-
òâîð÷îãî áàòàëüéîíó «ÓêðÏîëáàò» áà-
ãàòîíàö³îíàëüíî¿ áðèãàäè «Åast» ñèë
ÊÔÎÐ ó Êîñîâîìó ï³äáèëî ï³äñóìêè
ó÷àñò³ ó ñï³ëüí³é ç ïîëüñüêèìè òà àìå-

ðèêàíñüêèìè â³éñüêîâèêàìè îïåðàö³¿
«Triple Strike» («Ïîòð³éíèé óäàð»). 

Îïåðàö³ÿ, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿
áóëî ñïîñòåðåæåííÿ çà ïåðåì³ùåí-
íÿì öèâ³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà ì³ñöå-
âèõ æèòåë³â, ïðîõîäèëà â çîí³ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ óêðà¿íñüêîãî òà ïîëüñü-
êîãî ï³äðîçä³ë³â. Çàãàëîì áóëî ïåðå-
â³ðåíî 135 àâòîìàøèí òà ìàéæå
300 ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. 

Îñîáëèâà óâàãà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
îïåðàö³¿ «Triple Strike» ïðèä³ëÿëàñÿ
ïåðåäà÷³ óêðà¿íöÿìè íàáóòîãî äîñâ³-
äó àìåðèêàíñüêèì êîëåãàì, ÿê³ íå-
ùîäàâíî ïðèáóëè äî Êîñîâîãî â ðà-
ìêàõ ÷åðãîâî¿ ðîòàö³¿. 

3

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè «Ïðî êîíöåïö³þ äîïðèçîâíî¿
ï³äãîòîâêè ³ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî
âèõîâàííÿ ìîëîä³» òà íà ÷åñòü 14-¿
ð³÷íèö³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç 15
æîâòíÿ äî 5 ãðóäíÿ ïðîâîäèòèìåòüñÿ
êîíêóðñ äèòÿ÷îãî ìàëþíêà «ßê ÿ çà-
õèùàòèìó Áàòüê³âùèíó». Ñï³ëüíèé
íàêàç ïðî öå ï³äïèñàëè Ì³í³ñòð îáî-
ðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ãðèöåíêî, Ì³-
í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ñòàí³ñëàâ
Í³êîëàºíêî òà Ì³í³ñòð êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó Óêðà¿íè ²ãîð Ë³õîâèé.

Ìåòîþ öüîãî çàõîäó º àêòèâ³çàö³ÿ
âèõîâíî¿ òà ïàòð³îòè÷íî¿ ðîáîòè ñå-
ðåä ä³òåé òà ìîëîä³, ÿêà ñïðÿìîâàíà
íà ôîðìóâàííÿ ïî÷óòòÿ ãîðäîñò³ çà
ïðèíàëåæí³ñòü äî óêðà¿íñüêîãî íàðî-

äó, ãîòîâíîñò³ äî âèêîíàííÿ ãðîìà-
äÿíñüêîãî òà êîíñòèòóö³éíîãî îáîâ’ÿ-
çêó — çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â
Óêðà¿íè. 

Ó êîíêóðñ³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó÷í³
1–11 (12) êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ³ ïîçà-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿêèõ
ðîçïîä³ëåíî çà òðüîìà â³êîâèìè êà-
òåãîð³ÿìè: ² êàòåãîð³ÿ – 6–8 ðîê³â, 
²² – 9–12 ðîê³â, ²²² – 13–15 ðîê³â. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòèìåòüñÿ ó äâà
åòàïè. Ïåðøèé åòàï ïðîéäå â ðåã³î-
íàõ ç 15 æîâòíÿ ïî 20 ëèñòîïàäà,
äðóãèé, çàêëþ÷íèé, ç 2 ïî 5 ãðóäíÿ
â³äáóäåòüñÿ â Êèºâ³ ó Öåíòðàëüíîìó
áóäèíêó îô³öåð³â ÇÑ Óêðà¿íè, äå íà
ïåðåìîæö³â ÷åêàòèìóòü íàãîðîäè.

Çà ìàòåð³àëàìè ïðåñ-ñëóæáè ÌÎ Óêðà¿íè

ДДДД ЕЕЕЕ ММММ ІІІІ ЛЛЛЛ ІІІІ ТТТТ АААА РРРР ИИИИ ЗЗЗЗ АААА ЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ

Îñòàíí³é ³ç ñåìè 20-òîííèõ âàãî-
í³â ç áîºïðèïàñàìè áóâ âèâåçåíèé ç
òåðèòîð³¿ 324-¿ Öåíòðàëüíî¿ àðòèëå-

ð³éñüêî¿ áàçè îçáðîºííÿ, ùî äèñëî-
êóºòüñÿ ïîáëèçó Êèºâà â ñìò Êîöþ-
áèíñüêå. Ùîäî ïåðñïåêòèâ ïîäàëü-
øîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ áàçè
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè
Â’ÿ÷åñëàâ Êðåä³ñîâ çàçíà÷èâ, ùî
«â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíî¿ óãîäè íà
òåðèòîð³¿ êîëèøíüî¿ áàçè îçáðîºííÿ
ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî æèòëà, ó
òîìó ÷èñë³ äëÿ áåçêâàðòèðíèõ â³éñü-
êîâîñëóæáîâö³â».

КККК ОООО НННН ТТТТ ИИИИ НННН ГГГГ ЕЕЕЕ НННН ТТТТ

Ó ïåð³îä ç 15 âåðåñíÿ ïî 15 æîâò-
íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó íà ïðèéîì³ ó Ì³í³-
ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè òà éîãî çàñòóï-
íèê³â ïîáóâàëî 120 ÷îëîâ³ê. Ïåðåâà-
æíà á³ëüø³ñòü ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåð-
òàëèñÿ ëþäè, ñòîñóâàëàñÿ æèòëîâèõ
ïðîáëåì. 

Çîêðåìà, äî ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè çâåðíóëàñÿ ãðóïà âåòåðàí³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè íà ÷îë³ ç
íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè Ñåðã³ºì
Ñèí÷åíêîì ç ïðèâîäó ïðèâàòèçàö³¿
âèâ³ëüíåíîãî â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà
ïî âóëèö³ Ïîë³ñüê³é, 5 ó Êèºâ³ äëÿ
ñòâîðåííÿ òàì ðåàá³ë³òàö³éíîãî
öåíòðó ³íâàë³ä³â òà âåòåðàí³â â³éíè.
Ùîäî öüîãî ³ñíóº â³äïîâ³äíå äîðó-
÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Âèñëóõà-
âøè â³äâ³äóâà÷³â, Àíàòîë³é Ãðèöåíêî
äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêó Ãîëî-
âíîãî êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíîãî
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè
Óêðà¿íè ï³äãîòóâàòè ïàêåò äîêóìåíò³â
íà ïðèâàòèçàö³þ çàçíà÷åíîãî â³éñü-
êîâîãî ì³ñòå÷êà.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Îëåã Ñóáîöü-
êèé, ÿêèé ð³ê òîìó âíàñë³äîê âèáóõó
íà ïîë³ãîí³ çàçíàâ ñåðéîçíèõ ïîðà-
íåíü, âòðàòèâøè îáèäâ³ ðóêè òà ïðà-
âå îêî, çâåðíóâñÿ äî ì³í³ñòðà îáîðî-
íè ç ïðîõàííÿì âèä³ëèòè 4770 ãðè-
âåíü äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿. Ð³-
øåííÿ ïðèéíÿòî. Êîøòè íà îïåðàö³þ
áóäóòü ïåðåðàõîâàí³.

Äðóæèíà çàãèáëîãî â ²ðàêó ñòàð-
øîãî ïðàïîðùèêà Òåòÿíà Ìàð÷óê
çâåðíóëàñÿ äî çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà
îáîðîíè Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Ïàñüêà
ç ïðèâîäó îòðèìàííÿ æèòëà ó ì³ñò³
Æèòîìèð³. Â³äïîâ³äíèì ïîñàäîâèì
îñîáàì áóëî äîðó÷åíî ïåðåâ³ðèòè
âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè ùîäî âèä³ëåííÿ ñ³ì’¿ Ìàð÷óê
æèòëà ó Æèòîìèð³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè
ÌÎ Óêðà¿íè òà â³ää³ëó çâåðíåíü
ãðîìàäÿí Äåïàðòàìåíòó ãóìàí³-
òàðíî¿ ïîë³òèêè ÌÎ Óêðà¿íè 

03021, Êè¿â, âóë. Ì.Ãðóøåâñüêîãî,
30/1, ê. 349; 
òåë.: 253-04-71, 253-89-31



Ö³º¿ îñåí³ âïåðøå çà îñòàíí³ ø³ñòü ðîê³â
â³éñüêîâèêè ÏÏÎ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê
ÇÑ Óêðà¿íè çíîâó ïðàöþâàëè íà êðèìñü-
êîìó âèïðîáóâàëüíîìó ïîë³ãîí³ «×àóäà».
Â òàêòè÷íèõ íàâ÷àííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ï³ä-
ðîçä³ëè, îçáðîºí³ çåí³òíèìè ðàêåòíèìè
êîìïëåêñàìè «Îñà».

Ïåðøèì ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè «îáïà-
ëèòè êíîïêó ïóñêó», âèïàëà íàãîäà â³éñü-
êîâîñëóæáîâöÿì çåí³òíîãî ðàêåòíîãî ïîë-
êó, ÿêèì êîìàíäóº ïîëêîâíèê Àíàòîë³é
Àíäð³ºíêî. 

***
Ïîñòð³ë ãàóáèö³ Ä-30 âèêèíóâ ó íåáî ïå-

ðøó ì³øåíü: íà âèñîò³ áëèçüêî 1,5 ê³ëîìå-
òðà íàä ìîðåì, çàâèñàº ³ì³òàòîð ìàíåâðó-
þ÷î¿ àåðîäèíàì³÷íî¿ ö³ë³ — 122-ìì îñâ³-
òëþâàëüíèé ñíàðÿä. 

— Çà ñîðîê ñåêóíä, äîêè â³í çíàõîäèòüñÿ
â ïîâ³òð³, îáñëóãà «Îñè» ìàº âèêîíàòè ïðè-
ö³ëüíèé ðàêåòíèé ïóñê, — ïîÿñíþº íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ï³äãîòîâêè â³éñüê óïðàâë³ííÿ
Â³éñüê ÏÏÎ ÑÂ ÇÑÓ ï³äïîëêîâíèê Åäóàðä
Ãîðäººâ. — Öå ïåðøà âïðàâà, ÿêó âèêîíó-
þòü ðàêåòíèêè. Íàñòóïíà — ñòð³ëüáà ïî
³ì³òàòîðó âåðòîëüîòà âîãíåâî¿ ï³äòðèìêè,
ðîëü ÿêîãî âèêîíóº íàäâîäíà ì³øåíü — êó-
òîâèé â³äáèâà÷ íà ìîðñüê³é ïëàòôîðì³,
ðîçòàøîâàí³é â àêâàòîð³¿ çàòîêè íà â³äñòà-
í³ áëèçüêî ï’ÿòè ê³ëîìåòð³â â³ä áåðåãà. 

Ïóñê — ³ êåðîâàíà ðàêåòà âðàæàº ö³ëü.
Äðóãèé, òðåò³é, ÷åòâåðòèé — âñ³ ó ò³é ñàì³é
«òþáåòåéö³», ÿê âèñëîâèâñÿ ïðèñóòí³é íà
ïîë³ãîí³ íà÷àëüíèê Â³éñüê ÏÏÎ Ñóõîïóò-
íèõ â³éñüê ãåíåðàë-ìàéîð Âàëåð³é Íîâî-
ñüîëîâ. Ïîâåðõíÿ ðîçñ³þâàííÿ àåðîäèíà-

УУ  ККРРИИММУУ  ЗЗННООВВУУ  
““ЖЖААЛЛИИЛЛИИ””  ““ООССИИ””  



ì³÷íî¿ ö³ë³ ó ø³ñòäåñÿò ðàç³â ìåíøà çà ðå-
àëüíó ö³ëü ³ íàñïðàâä³ íå á³ëüøà ñåðåä-
íüîàç³éñüêîãî ãîëîâíîãî óáîðó. 

Íà æàëü, íå îá³éøëîñÿ é áåç ïðîìàõ³â.
Àëå òóò íàâðÿä ÷è ìîæíà ÷èìîñü äîð³êíóòè
ðàêåòíèêàì: ëèøå ï’ÿòü â³äñîòê³â îô³öåð³â
ìàþòü äîñâ³ä òàêèõ ïóñê³â. 

— Äåõòî ç ìî¿õ ï³äëåãëèõ äî öüîãî âæå
áðàâ ó÷àñòü ó áîéîâèõ ïóñêàõ. Àëå äëÿ á³-
ëüøîñò³ ç íèõ ö³ áóëè ïåðøèìè. ² õî÷ êà-
æóòü, ùî ïåðøèé ìëèíåöü çàâæäè ãëåâ-
êèé, ó íàñ ñòàëîñÿ ³íàêøå, — ä³ëèòüñÿ
âðàæåííÿìè êîìàíäèð çåí³òíîãî ðàêåòíî-
ãî ïîëêó ïîëêîâíèê Àíàòîë³é Àíäð³ºíêî. —
Ðåçóëüòàò ìè ïîêàçàëè òàêèé, ÿê ³ ñïîä³-
âàëèñÿ. ×îìó? Òà òîìó, ùî ðåòåëüíî ãîòó-
âàëèñÿ çàðàäè öèõ ï’ÿòäåñÿòè õâèëèí, ÿê³
ïðîâåëè íà ñòàðòîâ³é ïîçèö³¿. Ïåðåä âè¿ç-
äîì òðåíóâàëèñÿ äî ñüîìîãî ïîòó. Êîìàí-
äèðè áàòàðåé — äîñâ³ä÷åí³ îô³öåðè, òà é
ìåí³ º ÷èì ïîä³ëèòèñÿ ç ï³äëåãëèìè — ìàþ
äîñâ³ä áîéîâî¿ ðîáîòè íà ïîë³ãîí³ «Åìáà»,
äå ïîáóâàâ òðè÷³ ³ çä³éñíþâàâ ïóñêè ñàìå
³ç ÇÐÊ «Îñà».

Äî ðå÷³, îäðàçó ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ðàêåò-
íèêàìè íàâ÷àëüíî-áîéîâîãî çàâäàííÿ ì³-
í³ñòð îáîðîíè îñîáèñòî âðó÷èâ ïîãîíè

ïîëêîâíèêà êîìàíäèðó á³ëîöåðê³âñüêîãî
çåí³òíîãî ðàêåòíîãî ïîëêó Àíàòîë³þ Àíä-
ð³ºíêó. Òàê ñòàëîñÿ, ùî íàêàç ïðî ïðèñâî-
ºííÿ ÷åðãîâîãî â³éñüêîâîãî çâàííÿ íàçäî-
ãíàâ îô³öåðà íà ×àóä³...

Îòæå, áîéîâà ðîáîòà íà êðèìñüêîìó ïîë³-
ãîí³ Â³éñüê ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè ïîíî-
âèëàñÿ. Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà, òóò
é íàäàë³ áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ íàâ÷àííÿ.
«Çàäîâîëåííÿ» öå íå ç äåøåâèõ, àäæå
ïîëüîâèé âèõ³ä íà ñòð³ëüáè îäíîãî çåí³òíî-
ãî ðàêåòíîãî ïîëêó êîøòóº ïîíàä 400 òèñÿ÷
ãðèâåíü, à âàðò³ñòü ïóñêó ðàêåòè — áëèçüêî
52 òèñÿ÷. Ïðîòå âèòðà÷åí³ êîøòè º ñâîºð³ä-
íîþ ³íâåñòèö³ºþ â áåçïåêó íàøî¿ äåðæàâè.
Òîìó âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäóòü
ïðîâåäåí³ çàõîäè ùîäî ïîêðàùàííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ïîë³ãîíó, îíîâëåííÿ ñèñòåìè ñïî-
ñòåðåæåííÿ òà ³äåíòèô³êàö³¿ ö³ëåé. 

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ çàõîä³â áåçïåêè, òî
âæèòî ¿õ áóëî äîñòàòíüî. Çîêðåìà, ëèøå
â³éñüêîâî-ìîðñüêèìè ñèëàìè äî çàêðèòòÿ
ðàéîíó çàëó÷àëèñÿ òðè êîðàáë³ — «Ê³ðî-
âîãðàä», «Áàëòà» òà «Íîâà Êàõîâêà». Áóëî
ðîçãîðíóòî ÊÏ çàêðèòòÿ âîäíîãî ðàéîíó.
Áåðåæåíîãî, ÿê-òî êàæóòü, Áîã áåðåæå.

²âàí ÏÎËÎÍÑÜÊÈÉ
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Забезпечення національної без�

пеки є актуальним для всіх держав

у будь�який період їх існування.

Але зміст самого поняття націона�

льної безпеки, форми і методи, які

використовуються для її підтри�

мання на належному рівні, напря�

ми їх реалізації з часом змінюють�

ся. Це пов’язано як із докорінними

змінами, що відбуваються у сус�

пільстві, так і з досягненнями су�

часної науки і техніки. Ключовими

питаннями при цьому є те, як це

буде впливати на національні інте�

реси та вирішення питань забезпе�

чення національної безпеки Украї�

ни, визначення пріоритетів в цій

галузі та врахування їх прояву на

різних рівнях.

Узагальнення поглядів провід�

них фахівців та результати аналізу

сучасного стану в галузі національ�

ної безпеки приводять до наступ�

них висновків. Нині відбуваються

суттєві зміни у сфері міжнародної

безпеки, здебільшого пов’язані з

активізацією міжнародного теро�

ризму. До загострення політичних,

економічних, етнічних, релігійних

та інших суперечностей додається

нагромадження і неконтрольоване

розповсюдження звичайних оз�

броєнь та зброї масового уражен�

ня. Посилюється небезпека появи

нових та реанімації збройних кон�

фліктів, їх швидкої ескалації та за�

лучення до них сусідніх держав.

Формування нових умов розвит�

ку систем безпеки європейських

країн обумовлено також процеса�

ми глобалізації та інтеграції на єв�

разійському континенті, які харак�

теризуються зростанням ролі ре�

гіональних факторів та особливо�

стей, посиленням їх впливу на

модуляцію загальносистемних

принципів. Це потребує уточнен�

ня кожною європейською держа�

вою напрямів забезпечення влас�

ної національної безпеки та

перегляду питань, пов’язаних із

політичною, економічною, інфор�

В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Àíàë³ç ñòàíó ñó÷àñíî¿ âîºííî-ïîë³òè÷íî¿ îá-
ñòàíîâêè ïîêàçóº, ùî Óêðà¿íà íå ìàº í³ ³äåî-
ëîã³÷íèõ, í³ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ íåçäîëàííèõ ïðî-
òèð³÷ ³ç ñóñ³äí³ìè äåðæàâàìè òà â³éñüêîâèìè
ñîþçàìè. ²ìîâ³ðí³ñòü òàêîãî ðîçâèòêó ïîä³é º
äîñèòü íèçüêîþ. Âîäíî÷àñ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó
íà òå, ùî ³ñíóþòü çîâí³øí³ íåáåçïå÷í³ ÷èííè-
êè, ÿê³ ïîòåíö³éíî ìîæóòü ñïðîâîêóâàòè åñêà-
ëàö³þ àæ äî çáðîéíîãî êîíôë³êòó çà ó÷àñòþ
Óêðà¿íè.
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маційною і воєнною стабільністю

на глобальному і регіональному рі�

внях.

Певні кроки у напрямі консолі�

дації зовнішньополітичних інте�

ресів Європи вже зроблені. Поряд

із формуванням спільної європей�

ської політики у сфері безпеки і

оборони має місце тенденція до

розширення рамок європейських

стратегічних інтересів на східному

та південному напрямах — насам�

перед у Центральній та Східній Єв�

ропі і далі на схід до Кавказу та

Центральної Азії. Зрозуміло, що

Україна може пов’язувати своє

майбутнє з такою геополітичною

парадигмою, яка побудована на

консолідованих інтересах євро�

пейського світу.

Подальше розширення сфери

діяльності НАТО на схід призвело

до того, що Україна вздовж захід�

них, південно�західних та півден�

них кордонів межує з країнами Пі�

внічноатлантичного альянсу. В ці�

лому це розглядається як стабілізу�

ючий чинник для воєнної безпеки

нашої держави. Крім того, важливе

значення для України має готов�

ність НАТО до подальшого розвит�

ку співробітництва з Україною, в

тому числі принципова згода на її

інтеграцію до Альянсу.

За таких умов Україна не може

залишатися осторонь загальноєв�

ропейських інтеграційних проце�

сів, зокрема у сфері безпеки.

Відповідь на виклики часу поля�

гає у консолідації демократичних

країн на основі спільних ціннос�

тей. Враховуючи, що у сучасному

глобалізованому світі найнадійні�

шим захистом середніх та малих

держав залишається колективна

оборона, для України було б нело�

гічним і надалі дотримуватися

позаблокового чи нейтрального

статусу, зокрема, обмежувати від�

носини з НАТО лише рамками

особливого партнерства. НАТО є і

залишається гарантом європейсь�

кої та євроатлантичної безпеки.

Співробітництво між НАТО та ЄС

посилюється. Зокрема, сформова�

на в рамках ЄС Європейська полі�

тика безпеки та оборони (ESDP)

розглядається не тільки як важли�

вий чинник європейської безпеки,

а й як засіб підвищення ефектив�

ності Альянсу. Низка загальноєв�

ропейських тенденцій дає вагомі

підстави вважати, що позиція ней�

тралітету в сучасному світі посту�

пово і неухильно втрачає сенс.

В цих умовах, виходячи із спектра

загроз національній безпеці та ре�

алізації і захисту національних ін�

тересів, Україна чітко визначилася

щодо свого подальшого розвитку.

Тенденції розвитку глобального

безпекового середовища постави�

ли Україну перед необхідністю

трансформації національної обо�

ронної політики та реформуван�

ня відповідних силових структур.

Виходячи з цього, оборонна полі�

тика і заходи з реформування

Збройних Сил України мають бу�

ти адаптовані до нових геополіти�

чних умов подальшого розвитку

воєнно�політичних, воєнних і во�

єнно�технічних взаємовідносин

між сусідніми державами та обо�

ронними союзами. Реформа, що

проводиться, покликана забезпе�

чити подальший розвиток демок�

ратичних цивільно�військових

відносин, усунути в стислі термі�

ни низку негативних явищ і про�

цесів, що накопичилися в оборон�

ній сфері. 

Процес зменшення чисельності

Збройних Сил України, який нині

триває у війську, не є суто статис�

тичним скороченням. Він прово�

диться з метою створення сучас�

них, боєздатних збройних сил,

спроможних якісно виконувати

покладені на них завдання, ефек�

тивно функціонувати в умовах по�

глиблення демократичних проце�

сів, відповідати реальним економі�

чним можливостям держави, здат�

ним оперативно трансформувати�

ся до змін форм і способів ведення

збройної боротьби.

Ще одним важливим питанням з

точки зору входження України до

європейського і світового безпеко�

вого простору є її участь у миро�

творчій діяльності, що має велике

значення для підвищення автори�

тету нашої держави на світовій аре�

ні. Зокрема, співпраця з європейсь�

кими регіональними організація�

ми у сфері безпеки сприяє повно�

масштабному входженню України

до загальноєвропейського просто�

ру і дає змогу використовувати мо�

жливості цих організацій для за�

безпечення національних інтере�

сів. Послідовно нарощуючи свій

внесок у превентивну миротворчу

діяльність, Україна створює навко�

ло своїх кордонів стабільну, сприя�

тливу обстановку, покращує імідж і

підвищує важливість своєї ролі на

європейському континенті.

Отже, виходячи із загроз, що ви�

никають або загострюються у су�

часних умовах, для України, яка

перебуває на стику глобальних

геополітичних та регіональних ін�

тересів багатьох країн світу, найва�

жливішими є питання:

• зорієнтованості на принцип по�

заблоковості та постійного ней�

тралітету або на приєднання до

системи колективної оборони;

ГЕОПОЛІТИКА

Àêòèâ³çàö³ÿ ºâðîàòëàíòè÷íîãî
âåêòîðà â³äïîâ³äàº ³íòåðåñàì
Óêðà¿íè ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿

áåçïåêè òà îáîðîíè. 
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• наявності або відсутності надій�

них союзників, потенціал яких

можна було б залучити у разі по�

треби для вирішення проблем у

сфері національної безпеки.

Тобто треба чітко й однозначно

визначатися: чи своїми силами, чи у

союзі та з ким саме Україна планує

захищатися від сучасних загроз.

Слід зазначити, що активізація єв�

роатлантичного вектора відповідає

довгостроковим інтересам України

у сфері безпеки та оборони і є зако�

номірним продовженням плідної

та взаємовигідної співпраці.

Основні переваги, що їх матиме

Україна в результаті реалізації кур�

су на євроатлантичну інтеграцію,

такі: наша держава увійде до най�

потужнішого військово�політич�

ного об’єднання, яке має вагомий,

а подекуди й вирішальний вплив

на міжнародні процеси і події. Тоб�

то отримає дієве знаряддя захисту

власних національних інтересів,

стабільності та політичної незале�

жності, територіальної цілісності,

динамічного поступального роз�

витку. Можливість України корис�

туватися механізмом колективної

оборони Північноатлантичного

альянсу повинна забезпечити її за�

хищеність від зовнішньополітич�

них та воєнних загроз, відвернути

перспективу подальшого виконан�

ня ролі буферної держави між дво�

ма військово�політичними блока�

ми. При цьому загалом підвищить�

ся рівень безпеки в регіоні.

Крім того, вирішиться питання

щодо визначення геополітичного

вибору. Від політики балансування

і пошуку ми переходимо до про�

європейської спрямованості полі�

тичного курсу. Інтеграція України

в НАТО надасть можливість нашій

країні виконувати роль впливово�

го чинника у побудові системи єв�

ропейської безпеки та забезпечен�

ні дружніх відносин із сусідніми

державами та Сходом і Заходом,

зайняти активнішу наступальну

позицію із врегулювання терито�

ріальних непорозумінь, зокрема з

питань договірно�правового офо�

рмлення кордонів.

Завдяки євроатлантичній інтег�

рації зміцняться позиції України

щодо вступу до Європейського Со�

юзу. Адже, як свідчить досвід де�

яких східноєвропейських держав,

зв’язок інтеграційних процесів у

сфері економіки та безпеки зумов�

лює взаємозалежність розширен�

ня НАТО та ЄС. Україна матиме

змогу дієвіше захищати свою еко�

номічну безпеку, створити сприят�

ливі умови для вступу в інші міжна�

родні структури, посилити вплив

на формування загальноєвропей�

ської політики.

У контексті власне українських

проблем важливо, що саме НАТО

визнає необхідність повномасш�

табного залучення України до про�

цесу побудови єдиної системи без�

пеки в Європі. Тому розширення

відносин з НАТО для нас є запору�

кою успішного наближення до ЄС.

Інтеграція в НАТО сприятиме

зменшенню негативних впливів

внутрішніх та зовнішніх антидер�

жавних сил на внутрішні політичні

процеси в Україні, поглибленню

позитивних структурних транс�

формацій у нашому суспільстві, зо�

крема зміцненню демократії, утве�

рдженню верховенства права, за�

хисту прав людини та консолідації

суспільства, зменшить ризик вини�

кнення сепаратистських рухів. На�

бувши членства в Альянсі, ми вже

не зможемо звернути зі шляху по�

будови правової держави, оскільки

на цьому ґрунтується загальна фі�

лософія НАТО.

Україна в нових міжнародних

умовах виступає одним із ключо�

вих елементів системи європейсь�

кої безпеки. Її вступ до Північноат�

лантичного альянсу сприятиме

зміцненню стабільності та безпеки

у Чорноморському регіоні, оскіль�

ки наша держава матиме можли�

вість активізувати свої зусилля і до�

Ðîçøèðåííÿ â³äíîñèí ç ÍÀÒÎ 
äëÿ Óêðà¿íè º çàïîðóêîþ 
¿¿ óñï³øíîãî íàáëèæåííÿ äî ªÑ.
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лучитися до врегулювання конф�

ліктних ситуацій на Кримському

півострові.

Сучасні економічні та політичні

реалії об’єктивно вимагають ство�

рення нових форм і структур за�

безпечення стабільності та безпе�

ки в Чорноморсько�Каспійському

регіоні, який є принципово важли�

вим для сталого розвитку євразій�

ського простору.

Вступ України до НАТО сприяла

б активізації участі у процесах ре�

гіональної і континентальної інте�

грації в різних регіональних орга�

нізаціях. Регіональні проекти з ор�

ганізації взаємодії в економічній,

політичній, військовій та енерге�

тичній сферах надають Україні не�

обхідний простір для маневру та

реалізації власних ініціатив (про�

ектів). Ними можуть стати вихід

нашої держави на провідні ролі в

межах регіональних структур та

створення за її ініціативою нових

структур у регіоні між Балтійсь�

ким, Чорним і Каспійським моря�

ми для подолання сучасних загроз.

Загалом євроатлантична інтег�

рація означає для України більше,

ніж бути членом системи колекти�

вної безпеки. Бути частиною цього

механізму означає отримати на�

дійні гарантії безпеки і сконцент�

руватися на соціальних та еконо�

мічних питаннях.

Зважуючи основні переваги та

ризики курсу європейської та євро�

атлантичної інтеграції, можна зро�

бити висновок: здобутки, які ми

отримаємо, є переконливими. Вод�

ночас ризики, що супроводжувати�

муть цей процес, не настільки зна�

чні, щоб можна було говорити про

неможливість усунення їх шляхом

відповідних ефективних кроків як з

боку нашої держави, так і у співпра�

ці з країнами�партнерами.

Входження України до інтегро�

ваного європейського та євроатла�

нтичного простору безпеки є для

нашої держави велінням часу і ус�

відомлюється на рівні визначення

загальної стратегічної мети. У ши�

ршому значенні можна говорити

про цей процес як про одну із ва�

гомих складових української наці�

ональної ідеї, закономірний шлях

утвердження України як незалеж�

ної держави. Реалізація цієї мети

сприятиме формуванню стабіль�

ної і потужної системи європейсь�

кої безпеки і не перешкоджатиме

розвитку рівноправних і динаміч�

них відносин з іншими країнами

СНД, зокрема з РФ.

Отже, основними цілями євро�

пейської та євроатлантичної інтег�

рації України є забезпечення ста�

лого економічного зростання та

входження до системи колектив�

ної безпеки в європейському та єв�

роатлантичному просторі, що є

однією з найважливіших гарантій

захисту національних інтересів,

суверенітету, цілісності території,

тобто забезпечення в найширшо�

му розумінні безпеки держави, її

суверенного розвитку. На перший

план співпраці виступають завдан�

ня посилення взаємодії зі стратегі�

чними партнерами та запрова�

дження нових координаційних

механізмів як на внутрішньодер�

жавному, так і на регіональному рі�

внях. Для досягнення цього необ�

хідно: вдосконалити систему дер�

жавного управління, забезпечити

стале економічне зростання регіо�

нів, ефективне реформування ЗС

та сфери безпеки і оборони зага�

лом, вести масштабну інформацій�

ну політику серед місцевого насе�

лення та в країнах Євросоюзу, роз�

робити та реалізувати програми,

спрямовані на попередження та

нейтралізацію існуючих і нових

загроз національній безпеці.

Об’єднання ж українського сус�

пільства навколо європейської ідеї,

стабільна, економічно розвинена,

інтегрована в європейські структу�

ри Україна є, безумовно, істотним

позитивним чинником стабільно�

сті та безпеки в Європі.

Âîëîäèìèð ÒÊÀ×ÎÂ, 
êàíäèäàò âîºííèõ íàóê, äîöåíò 

Óêðà¿í³ íåëîã³÷íî äîòðèìóâàòèñÿ
ïîçàáëîêîâîãî ÷è íåéòðàëüíîãî

ñòàòóñó òà îáìåæóâàòè ð³âåíü
â³äíîñèí ç ÍÀÒÎ ëèøå ðàìêàìè

îñîáëèâîãî ïàðòíåðñòâà. 

25 æîâòíÿ ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ îô³-
ö³éíà çóñòð³÷ íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëü-
íîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-
êîâíèêà Ñåðã³ÿ Êèðè÷åíêà ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè â³éñüêîâî-äèïëîìàòè÷-
íîãî êîðïóñó, àêðåäèòîâàíèìè â
Óêðà¿í³. Ó çóñòð³÷³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè â³éñüêîâèõ àòàøàò³â ç ïî-
íàä 40 êðà¿í ñâ³òó.

Îñíîâíîþ ìåòîþ öüîãî çàõîäó áóëî îçíàéîìëåííÿ â³éñüêîâèõ àòàøå ³íî-
çåìíèõ êðà¿í ³ç ñó÷àñíèì ñòàíîì òà øëÿõàìè ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-
íè, îáãîâîðåííÿ ñòàíó òà ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
íà íàñòóïíèé ð³ê.

— Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ îáóìîâëå-
íà ÷³òêèì âèçíà÷åííÿì çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó íàøî¿ äåðæàâè íà ºâðî-
ïåéñüêó òà ºâðîàòëàíòè÷íó ³íòåãðàö³þ, — ï³äêðåñëèâ íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³ ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèê Ñåðã³é Êèðè÷åíêî. 

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó Äåðæàâí³é ïðîãðàì³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-
íè íà 2006-2011 ðîêè îö³íåíî óìîâè ðîçâèòêó àðì³¿, âèçíà÷åíî ö³ë³ çàñòîñó-
âàííÿ ³ îñíîâí³ çàâäàííÿ çáðîéíèõ ñèë â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ óìîâ, à òàêîæ çà-
âäàííÿ ùîäî ðîçâèòêó îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ³íòåíñèô³êàö³¿ ï³äãîòîâêè
â³éñüê â³äïîâ³äíî äî òèõ ðåñóðñíèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ âèçíà÷èâ Óðÿä Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, ÿê ïî³íôîðìóâàâ Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Äåðæ-
ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíà äîêîð³ííà ðåîðãàí³çàö³ÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ àðì³ºþ.
Ñòðóêòóðíî Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè ñêëàäàòèìóòüñÿ ç Îá’ºäíàíèõ ñèë øâèäêîãî
ðåàãóâàííÿ òà Îñíîâíèõ ñèë îáîðîíè. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíî çá³ëüøèòè íà êîðèñòü
áîéîâèõ ÷àñòèí ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ íèìè ³ ñòðóêòóðàìè çàáåçïå÷åííÿ. 

— Ó õîä³ âèêîíàííÿ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà
2006-2011 ðîêè áóäå çì³íåíî ñòðóêòóðó â³éñüêîâèõ îðãàí³çì³â ï³ä ò³ ñòàíäà-
ðòè, ÿê³ ïðèéíÿò³ ñüîãîäí³ ó ºâðîàòëàíòè÷íèõ ñòðóêòóðàõ, — íàãîëîñèâ ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèê Ñåðã³é Êèðè÷åíêî.



ППООССВВЯЯЧЧЕЕННННЯЯ
УУ  ССООЛЛДДААТТИИ



Â³äïîâ³äíî äî Óêàçó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè â³ä 5 ñåðïíÿ
2005 ðîêó ¹ 139 «Ïðî çâ³-
ëüíåííÿ â çàïàñ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â òà ÷åðãîâèé ïðèçîâ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà ñòðîêîâó
â³éñüêîâó ñëóæáó ó âåðåñí³–-
ëèñòîïàä³ 2005 ðîêó» âîñåíè
2005 ðîêó íà ñòðîêîâó â³éñü-
êîâó ñëóæáó ïðèçèâàòèìóòüñÿ
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ÷îëîâ³÷î¿
ñòàò³ 1980–1987 ðîê³â íàðî-
äæåííÿ, ÿêèì äî äíÿ â³äïðàâ-
êè ó â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè âèïîâ-
íèëîñÿ 18 ðîê³â ³ ÿê³ íå ìàþòü
ïðàâà íà â³äñòðî÷êó àáî âòðà-
òèëè éîãî. Çàãàëîì ïëàíóºòü-
ñÿ ïðèçâàòè 40 150 ÷îëîâ³ê, ç
íèõ äî ëàâ çáðîéíèõ ñèë —
27000 þíàê³â, ó Âíóòð³øí³
â³éñüêà ÌÂÑ Óêðà¿íè —
7000, äî Äåðæàâíî¿ ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè —
4000, äî Äåðæàâíî¿ ñïåö³à-
ëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó —
1560 òà äî Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè — 590 ÷îëîâ³ê.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè
ñâî¿ì íàêàçîì òàêîæ äîðó÷èâ
êîìàíäóâà÷àì âèä³â çáðîéíèõ
ñèë, â³éñüê îïåðàòèâíèõ êî-
ìàíäóâàíü, îá’ºäíàíü, ç’ºä-
íàíü òà ³íøèì ïîñàäîâèì îñî-
áàì çàáåçïå÷èòè îðãàí³çîâàíå
ïðèéíÿòòÿ ìîëîäîãî ïîïîâ-
íåííÿ, ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ ïî-
áóòîâ³ óìîâè äëÿ ñëóæáè, ï³ä-
òðèìàííÿ â³éñüêîâî¿ äèñöèï-
ë³íè òà äîäåðæàííÿ ñòàòóòíèõ
âçàºìîâ³äíîñèí.
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— Повірте, я багато чого бачив у

своєму житті. Але атмосфера, яка в

ті дні панувала на Майдані… Це бу�

ло щось надзвичайне… Майдан від�

кинув усі сумніви щодо того, де і з

ким ти маєш бути у той момент, ко�

ли вирішується майбутнє Батьків�

щини. І не дивно, що саме у ті дні

багато хто з нас чи не вперше від�

чув свою приналежність до Украї�

ни. Мабуть, ще не прийшов час сі�

дати за мемуари, але згодом, у влас�

них спогадах, я обов’язково віднов�

лю події минулорічної давнини.

Розповім про все із солдатською

прямотою, без прикрас… До речі,

моя промова на Майдані заздале�

гідь не планувалася, це був екс�

промт, на який мене сподвигли

прості люди, безпосередні учасни�

ки тих доленосних подій. 

— А кому, власне, належала
ідея створення Комітету тери�
торіальної цілісності України,
який Ви згодом очолили? 

— Річ у тому, що коли Віктором

Андрійовичем Ющенком, на той

час кандидатом у Президенти

України, було прийнято рішення

про створення Комітету націона�

льного порятунку, то однією із йо�

го складових мав виступити дорад�

чий орган з числа представників

силових структур. Його мета —

нейтралізувати ідею серпаратизму,

яку в ті дні так палко обстоювали

окремі горе�політики на сході, й

щоб всі завдання, які покладалися

на членів нашого Комітету, були

успішно виконані.

— Віталію Григоровичу, у 
94�му, коли Кравчук програв
президентські вибори Кучмі,
саме Ви очолювали оборонне
відомство України. І гіпотетич�
но не важко припустити, що
Кравчук, як Президент Украї�
ни, міг застосувати так званий
адмінресурс.

— Звичайно, міг. Але, на відміну

від Кучми у 2004 році, він цього

робити не став. Ви подивіться, як

Леонід Макарович красиво, з гідні�

стю передав владу своєму опонен�

ту. Пригадую: як тільки Кравчуку

стали відомі результати виборів,

він викликав мене і дуже спокійно

сказав: « Віталію Григоровичу, все�

...Президент вже інший. І я лише

хочу щиро подякувати тобі за слу�

жбу».

ММООММЕЕННТТ  ІІССТТИИННИИ
ГЕНЕРАЛА РАДЕЦЬКОГО

Çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ïåðåáóâàííÿ íà ïîñàä³ Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ãå-
íåðàëó Ðàäåöüêîìó âäàëîñÿ çðîáèòè òå, ÷îãî äåõòî ç éîãî ïîñë³äîâíè-
ê³â íå ñïðîì³ãñÿ çðîáèòè çà ðîêè. Àäæå ñàìå éîìó, ãåíåðàëó Ðàäåöü-
êîìó — îñîáèñòîñò³, ïîçà áóäü-ÿêèì ñóìí³âîì, õàðèçìàòè÷í³é âäàëîñÿ
çðîáèòè ÷è íå íàéãîëîâí³øå – ïîâåðíóòè ëþäÿì ó ïîãîíàõ ïî÷óòòÿ ñà-
ìîïîâàãè ³ íåïîõèòíî¿ â³ðè â òå, ùî ó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè º ìàéáóòíº.
Ñåðåä â³éñüêîâèõ ãåíåðàë àðì³¿ Óêðà¿íè Â³òàë³é Ðàäåöüêèé çàâæäè ìàâ
âèñîêèé àâòîðèòåò ³ ïîâàãó, à íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó, ï³ä ÷àñ «ïîìàðàí-
÷åâî¿ ðåâîëþö³¿», çà íèì íàçàâæäè çàêð³ïèâñÿ ³ì³äæ «ãåíåðàëà â³ä íàðî-
äó». Àäæå ñàìå ï³ñëÿ éîãî ïîëóì’ÿíèõ ïðîìîâ íà Ìàéäàí³ ì³ëüéîíè íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ñêàíäóâàëè: «Àðì³ÿ — ç íàðîäîì!». Ìîæå ñàìå çàðàäè òèõ
õâèëèí éîìó âàðòî áóëî ïðîéòè øëÿõ â³ä êóðñàíòà äî ãåíåðàëà. Øëÿõ, íà
ÿêîìó áóëî âñå: çëåòè ³ ïàä³ííÿ, ïåðåìîãè ³ íåâäà÷³. Áî â òèõ ñëîâàõ áóâ
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— Ви, звичайно, розуміли,
що не сьогодні�завтра з’явить�
ся новий глава оборонного ві�
домства? 

— Якщо відверто, то до звільнен�

ня з посади міністра я був гото�

вий… Але ж як це було зроблено?..

Про звільнення мене повідомив

тодішній глава Адміністрації Укра�

їни Дмитро Табачник. Це сталося

25 серпня 1994 року. Хоча ще на�

передодні, 24 серпня, я, нічого не

підозрюючи, проводжав Леоніда

Даниловича в аеропорту і навіть

попросив у нього відпустку. З вуст

президента Кучми не злетіло жод�

ного натяку на те, що міністром

оборони мені залишилося бути рі�

вно добу. Повірте, це дуже образ�

ливо. Так, я розумів, що до влади

прийшла нова команда, і я в цій ко�

манді — чужак. І воля президента

призначати на ключові посади тих

людей, яких він вважає своїми од�

нодумцями. Але робити це треба

чесно. На жаль, тієї шляхетності,

яка була притаманна Кравчуку, Ку�

чмі явно бракувало. 

Скажімо, коли я тільки�но був

призначений на посаду міністра

оборони, Кравчук з приводу звіль�

нення Морозова висловився так:

«Костянтин Петрович зробив усе,

що від нього залежало. Сьогодні на

цій посаді мають бути люди з ін�

шою підготовкою, з іншими погля�

дами». До честі Леоніда Макарови�

ча, тоді він так і не назвав причину,

через яку він відправив Морозова у

відставку. Хоча, вважаю, причина

була. Якщо ви пам’ятаєте, незадов�

го до відставки Морозова вийшла

його книга «Під крилом Президен�

та». Кравчуку вона не сподобалася,

більше того, викликала певне на�

пруження у його стосунках з Мо�

розовим… Але, попри все, Кравчук

не став обливати екс�міністра бру�

дом і звалювати на нього, як�то ка�

жуть, і грішне, і праведне. 

— Віталію Григоровичу, тер�
мін Вашої каденції на посту мі�
ністра оборони України був
нетривалим, але результати,
яких Вам вдалося досягнути,
справді вражають…

— За понад сорок років служби у

війську я жодного разу не зрадив

своєму принципу: обіймаючи но�

ву посаду, зробити все від тебе за�

лежне, щоб згодом, коли настане

час її залишити, ти міг би зробити

це з честю і гідністю. Я наче відчу�

вав, що часу на вирішення невід�

кладних армійських проблем у

мене обмаль. Проте зроблено бу�

ло справді чимало. І ще. Хочу на�

голосити: я був не з тих міністрів,

які перед особовим складом гра�

ють роль великого захисника ін�

тересів збройних сил, а в Адмініс�

трації Президента ведуть себе за

принципом «чего изволите». Мо�

жливо, саме завдяки цьому всі іні�

ціативи, з якими тоді виступало

оборонне відомство, знаходило

підтримку у представників депу�

татського корпусу. Це й прийнят�

тя низки військових законів, і за�

твердження Верховною Радою

Тимчасових статутів Збройних

Сил України, виданих державною

мовою. Крім того, за підтримки

Президента України була вироб�

лена, а згодом і затверджена Вер�

ховною Радою Воєнна доктрина.

Багато надзвичайно важливих пи�

тань було вирішено завдяки плід�

ній співпраці з Радою національ�

ної безпеки і оборони України. До

речі, саме її члени сприяли за�

твердженню у Верховній Раді по�

квартального бюджету для зброй�

них сил, який на той час був вкрай

необхідним для стабілізації ситуа�

ції у війську… Одне слово, тоді нам

вдалося розв’язати багато пробле�

мних питань… Саме за часів мого

керівництва оборонним відом�

ством особовий склад 43�ї ракет�

ної армії прийняв присягу на вір�

ність народові України, а управ�

ління цією стратегічною одини�

цею Росія врешті�решт передала

Україні… А як не пригадати той

приголомшливий провал в еконо�

міці, коли гіперінфляція щодня

з’їдала грошову масу. Саме у цей

скрутний період нам вдалося за�

хистити військових: вони щоміся�

ця отримували продпайки і мали

безкоштовний проїзд до місця

відпустки і на зворотний шлях.

Причому не лише вони, а й члени

їхніх сімей. При цьому, зауважте,

дія закону поширювалася не лише

в межах України, а й на території

країн СНД. Нами також була від�

працьована Державна програма

будівництва житла для військово�

службовців. І, нарешті, у військах

був відновлений хід повноцінної

бойової підготовки. 

— І, незважаючи на це, для
Кучми Ви виявилися «незруч�
ним» міністром оборони? 

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!

Ìàéäàí â³äêèíóâ óñ³ ñóìí³âè ùîäî
òîãî, äå ³ ç êèì òè ìàºø áóòè 

ó òîé ìîìåíò, êîëè âèð³øóºòüñÿ
ìàéáóòíº Áàòüê³âùèíè. 
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— Гадаю, не стільки для Кучми,

скільки для його корумпованого

оточення, якому так не подобалася

моя принциповість. Воно розумі�

ло, що я як міністр ніколи не дозво�

лю їм розбазарювати і продавати

військове майно за безцінь: «домо�

витися» з Радецьким було немож�

ливо в принципі. Тому не дивно,

що після моєї відставки Генпроку�

ратура намагалася знайти у моїх

діях хоч що�небудь протиправне,

аби порушити проти мене карну

справу. 

— Але з того нічого не вийш�
ло, і Кучма запропонував Вам…
очолити Головну інспекцію Мі�
ністерства оборони України.

— Я погодився на цю пропози�

цію виключно заради Збройних

Сил України. Цікаво, що тодішній

міністр оборони Валерій Микола�

йович Шмаров (очевидно, врахо�

вуючи мій досвід) першим запро�

сив мене до співпраці. І, гадаю, не

помилився. Пригадую, коли рап�

том виникла ідея створити містеч�

кові (на кшталт обласних) коман�

дування, я першим категорично

виступив проти такої «реформи» і

доповів про це спочатку міністру, а

потім і Президенту. За його нака�

зом було створено відповідну комі�

сію, і процес руйнування українсь�

кого війська було зупинено. Пізні�

ше я часто запитував себе: як взага�

лі в головах державних мужів мог�

ла виникнути така безглузда ідея?

На мою думку, це сталося тому, що

радниками міністра Шмарова були

люди, які в питаннях військового

будівництва просто не розумілися.

Хоча сам Валерій Миколайович

був непоганим міністром. А ось йо�

го оточення… Не доповідаючи про

реальний стан у військах, воно ро�

било Шмарову ведмежу послугу.

Тож не дивно, що Валерій Микола�

йович серед людей у погонах авто�

ритетом не користувався. Хоча я,

залишаючи посаду міністра, осо�

бисто просив тодішнього началь�

ника Генерального штабу Анатолія

Лопату всіляко підтримувати ново�

го міністра. Як цивільному йому

легше було відстоювати інтереси

армії в парламенті. Але й це вреш�

ті�решт не допомогло: Шмаров так

і залишився для війська чужаком. 

— Серед військовослужбовців
6�ї танкової армії Ви були пер�
шим, хто склав присягу на вір�
ність українському народові…

— Повірте, для мене це рішення

було не з простих. Адже ми, війсь�

кові, звикли давати присягу один

раз. І я навіть подумати не смів, що

в житті мені доведеться робити це

ще раз, будучи вже генералом. То

був психологічний бар’єр, подола�

ти який дуже важко. Адже зважте на

те, що я жив і вчився при радянсь�

кій владі, закінчив вище командне

училище, академію Фрунзе, акаде�

мію Генерального штабу СРСР,

пройшов від командира взводу до

командувача армією, від курсанта

до генерал�лейтенанта… Але рі�

шення було прийнято, і під час на�

ради з керівним складом армії я

сказав своїм підлеглим, що для ко�

жного з нас настав момент істини,

момент, коли ми повинні прийня�

ти рішення щодо того, де і народу

якої країни служитимемо… 

— Той досвід, якого Ви набу�
ли, очолюючи Одеський війсь�
ковий округ, згодом став у на�
годі?

— Безперечно. Адже на той час

Одеський військовий округ був

одним із найбільших і, якщо так

можна висловитися, проблемним.

Якщо пригадуєте, на той момент

до його складу входила 14�та ар�

мія, яка дислокувалася на терито�

рії Молдови і штаб якої знаходив�

ся у Тирасполі (за винятком хіба

що 98�ї повітряно�десантної диві�

зії, розташованої у Болграді). І ось

тут слід віддати належне Леоніду

Макаровичу, який зумів зорієнту�

вати мене, молодого командувача

на виконання поставлених за�

вдань не як військову людину, а як

політика. Саме з урахуванням йо�

го настанов та порад я зумів роз�

в’язати вузол тамтешніх проблем

ще до того, як у Придністров’ї роз�

почалася війна. І коли мені зателе�

фонував Кравчук і запитав, що бу�

демо робити з 14�ю армією, я від�

повів: «Леоніде Макаровичу, а ми

нічого робити не будемо – чотир�

надцята армія вже передана Моск�

ві». Кравчук полегшено зітхнув і

сказав: «Слава Богу, що все так ста�

лося». 

— Віталію Григоровичу, як�
що не заперечуєте, повернемо�
ся на чотирнадцять років на�
зад, в серпень 1991�го…

— Тоді я був командувачем 6�ї

танкової армії — на той час найбі�

льшої за чисельністю в України. 19

серпня, о шостій ранку, я вже був

на службі і готувався до доповіді

командувачу військами Одеського

військового округу. Зокрема, щодо

стану справ із будівництвом житла

для особового складу 4�х дивізій,

які нещодавно були виведені із�за

Ó Ìîñêâ³ ìåí³ çàïðîïîíóâàëè 
íå ïðèâîäèòè àðì³þ äî ïðèñÿãè 
³ â îáì³í íà öå ïîîá³öÿëè ïîñàäó
êîìàíäóâà÷à Ëåí³íãðàäñüêèì
â³éñüêîâèì îêðóãîì.
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кордону. Телефоную командувачу,

а той, навіть не дослухавши моєї

доповіді, запитує: «Віталію, ти сьо�

годні зранку новини слухав?..» Звіс�

но, що вранці мені було не до

новин, оскільки тоді я мешкав за

містом і виїжджати на службу дово�

дилося доволі рано… Вмикаю теле�

візор і якраз потрапляю на спецви�

пуск новин, у якому йдеться про

створення у Москві ГКЧП... Пам’я�

таю, як у голові крутилось лише од�

не запитання: що робити?.. Це сьо�

годні багато хто говорить, що події

19 серпня можна було передбачи�

ти. Насправді ж серпневі події 

91�го були для всіх, як грім серед

ясного неба…

Доки у Москві вирували пристра�

сті, я спілкувався тільки з керівниц�

твом Одеського військового окру�

гу, а його вказівки і розпорядження

брав «на олівець». Коли стало відо�

мо, що ГКЧП приречено на пораз�

ку, позиція тодішніх керівників

військового відомства була такою:

республіки СРСР мають існувати

окремо, а ось збройні сили по�

винні бути єдині… До речі, перед

тим, як було прийнято рішення

про створення ЗС України, нас, ко�

мандувачів, неодноразово викли�

кали до Москви, де ми мали звіту�

вати про ті настрої, що вирують се�

ред військовослужбовців…

Сьогодні мало кому відомо, що

через десять днів після того, як

Верховна Рада України прийняла

рішення про створення власних

збройних сил, тобто 6 грудня, у

Москві відбулася остання військо�

ва колегія Радянського Союзу під

головуванням маршала авіації Ша�

пошнікова. Саме тоді мені запро�

понували не приводити армію до

присяги і навіть в обмін на це по�

обіцяли посаду командувача війсь�

ками Ленінградського військового

округу. Більше того, Шапошніков

запросив мене на аудієнцію, але я

від тієї зустрічі відмовився. Чому?

Тому що у своєму виборі я вже на

той час визначився, про що й за�

явив під час виступу в стінах Вер�

ховної Ради: «Україна — моя Бать�

ківщина. У цій землі поховані мої

діди і прадіди, тут живуть мої бать�

ки і сестри. І я повинен залишити�

ся тут, аби вірою і правдою служи�

ти своєму народові…»

— До речі, про Ваших пращу�
рів… Це правда, що Ви є нащад�
ком славетного роду Радець�
ких?..

— Так. Наш рід, рід Радецьких,

має глибоке коріння. Щоправда, за

70 років радянської влади багато

історичних фактів були незаслу�

жено забуті. Скажімо, мій прадід —

Федір Федорович Радецький — ра�

зом з генералом Скобелєвим був

одним із героїв Шипки, де воював

на боці болгар проти турків... Ма�

буть тому в моєму серці завжди жи�

ла повага до військової служби.

І немає нічого дивного у тому, що

ми, діти війни, які виросли в сол�

датських чоботях, мріяли стати

льотчиками, моряками, танкіста�

ми… Ми намагалися в усьому наслі�

дувати старше покоління. До речі,

мій батько, фронтовик, ще у 60�х

роках носив військову форму, але,

звісно, без погонів… Я ніколи, жод�

ного дня не жалкував, що став вій�

ськовим. І якби мені знову довело�

ся постати перед вибором, то, не

замислюючись, знову обрав би ка�

р’єру військового. 

— Шлях курсанта Радецького
до зірок генерала армії був не�
простим…

— Так. Після школи я вступив до

механіко�технологічного техніку�

му, а по його закінченні ще рік

пропрацював майстром. Директор

технікуму був керівником моєї ди�

пломної роботи. Напевно, він ба�

чив у мені певні задатки і хотів,

щоб з мене вийшов кваліфікова�

ний інженер. Пригадую, як він го�

ворив: «Попрацюєш пару років тут,

а там тобі пряма дорога до техно�

логічного інституту». Але я був де�

що іншої думки і вступив до Одесь�

кого вищого командного училища.

Щоправда, вже за рік його переве�

ли до Києва… А загалом, за понад

сорок років армійської служби ме�

ні і членам моєї родини довелося

переїжджати з одного гарнізона в

інший разів з двадцять. Довелося

послужити і в Німеччині, і на Дале�

кому Сході, і в Україні. Побував я і в

так званих «гарячих точках»… 

— Не можемо не запитати:
Ваші сини свою долю також
пов’язали з військом?

— Мій старший син за три міся�

ці до закінчення розвідфакульте�

ту Київського танко�технічного

училища підійшов до мене і ска�

зав: «Знаєш, тату, в мене немає

особливого бажання продовжува�

ти служити в збройних силах.

Адже в училищі я весь час відчував

на собі вплив твого імені. А я хочу

сам, без твоєї допомоги, спробу�

вати чогось досягнути у цьому

житті». І ви знаєте, я не став запе�

речувати, нав’язувати свою волю,

тиснути на сина своїм авторите�

том. Тепер він — офіцер Служби

безпеки України. А щодо молод�

шого, то він обрав собі цивільну

професію. Він — майбутній

юрист.

— Віталію Григоровичу, зро�
зуміло, що вільного часу у Вас
обмаль. І все ж таки, як Ви його
проводите? 

— Віддаю перевагу активному

відпочинку. Це і рибалка, і полю�

вання… Захоплююсь літературою

на військово�історичну тематику.

А ще, як тільки випадає вільний

час, їду провідати свою маму. Цьо�

го року їй виповнилося дев’яно�

сто. Але й сьогодні вона готує та�

кий самий домашній борщ, смак

якого я пам’ятаю з дитинства. Тож

не дивно, що сьогодні моя дружи�

на готує домашні страви саме за

маминими рецептами. Повірте,

все своє життя я намагався робити

так, аби їй не було соромно за си�

на. Хочеться вірити, що мені це

вдалося… 

Áåñ³äó âåëè Âÿ÷åñëàâ ÁÎËÎÒÍÞÊ 
òà Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

Âñå æèòòÿ ÿ íàìàãàâñÿ ðîáèòè òàê, àáè
ìàì³ íå áóëî ñîðîìíî çà ñèíà.

Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî ìåí³ öå âäàëîñÿ… 
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ÊÎËÈ Â ÑÅËÀÕ ÏÎÑ²ÂÍÀ…
Без зайвої метушні та видимого

хвилювання розглянув заявку, що

надійшла з броварського об’єдна�

ного міського військкомату, ко�

мандир загону спецрозмінування

майор Віталій Дралюк. «Свіжа хал�

турка» по його профілю наміти�

лась у селі Літки, яке знаходиться

хвилинах в сорока їзди від 11�го

інженерного полку. Отримав, як

звичайно, все необхідне зі складу і

завантажив його в кузов свого ЗіЛа.

— Найбільша кількість заявок на

розмінування, як правило, надхо�

дить у період посівної, — розпові�

дає Віталій. — Але сьогодні ми ма�

ємо не зовсім стандартну ситуаці�

ю. Села нині активно газифіку�

ються, от і до Літок підводять газ.

Прокладаючи труби, відкопали ір�

жаву міну, яка пролежала в землі з

часів Другої світової… 

З цими словами він сів до кабіни

вантажівки з надписом «розміну�

вання» на дверцятах. 

Перевіряти достовірність інфор�

мації про знайдену міну немає не�

обхідності. Адже це робота спеціа�

льного відділу військкомату. Навіть

для тих, хто ніколи не викопував

«відлуння війни» у себе на городі,

не буде несподіванкою схема взає�

модії з групою розмінування.

Схема ця дуже проста, хоча може

видатися дещо бюрократичною.

Людина, яка знайшла підозрілий

предмет, зобов’язана негайно по�

відомити про це дільничного мі�

ліціонера, а той, у свою чергу, —

відповідного посадовця у комісарі�

аті. Представник військкомату по�

винен приїхати, переконатися в

тому, що знайдений предмет дійс�

но є небезпечним, і відправити за�

явку до військової частини.

«ÁÓÄÅ ² ÍÀ ÍÀØ²É ÂÓËÈÖ²…
Ì²ÍÀ»
Вже через годину група розміну�

вання прибула до Літок у супрово�

ді «копійки» з військкоматівцем.

Через центральну вулицю села

прорита вузенька, проте досить

глибока траншея для газової труби.

Тут і була знайдена міна. Звичайно

ж, з прибуттям військових тради�

ційний сільський ритм городніх

робіт змінився метушнею — до

«центру» почав стікатися зацікав�

лений люд. І старі, і малі, як то ка�

жуть, і дітлахи на велосипедах, які,

наче зграя горобців, носилися ту�

ди�сюди з пронизливим цвірінь�

канням.

Підозри підтвердились. На�

скрізь проіржавіла 40�міліметро�

ва мінометна міна часів Великої

Вітчизняної «прикрашала» узбіч�

чя свіжовиритої канави. Щоправ�

ВІДЛУННЯ ВІЙНИ КОТИТЬСЯ ДОНИНІ
Çâè÷àéíèé äåíü. Çàÿâêà ç â³éñüêêîìàòó. Òðà-
äèö³éíà ï³äãîòîâêà äî âè¿çäó íà çàâäàííÿ… Í³-
÷îãî îñîáëèâîãî òà íàäçâè÷àéíîãî íå áà÷àòü 
ó ñâî¿é ùîäåíí³é ðîáîò³ ëþäè, ïðîôåñ³ºþ ÿêèõ
º ÷è íå ùîäåííå çíåøêîäæåííÿ âèáóõîíåáåç-
ïå÷íèõ ïðåäìåò³â.

AACCHHTTUUNN!!  MMIINNEENN!!
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да, цілодобовою охороною небез�

печного предмета, яку повинен

був організувати дільничний, на�

віть не пахло.

— Це ще нічого, — почав свою

розповідь досвідчений у справах

організації розмінування пред�

ставник Броварського ОМВК ма�

йор Олександр Бараніченко. —

Якось ми приїхали з групою на мі�

сце виявлення бомби, а її немає!..

Прояснилася ситуація лише після

тривалих пошуків дільничного.

Виявилося, що той просто не

знайшов людей для цілодобової

охорони і нічого кращого не при�

думав, як «переховати бомбу в на�

дійне місця!..»

Тим часом Віталій Дралюк зі сво�

їм солдатом�помічником, а за сумі�

сництвом і водієм, відігнали на�

товп якомога подалі. Командир на�

тягнув бронежилет і… не встигли

всі й оком моргнути, як небезпеч�

на знахідка опинилася у кузові

ЗіЛа. А кузов теж непростий. Для

подібних небезпечних «цяцьок»

там обладнана спеціальна «колис�

ка» у вигляді наповненого піском

міцного ящика. Ще дві перегород�

ки захищають кабіну водія. Адже не

виключено, що під час транспор�

тування старі боєприпаси можуть

здетонувати.

На пам’яті майора Дралюка був

лише один випадок, коли за лічені

секунди все життя промайнуло пе�

ред очима. Одного разу стара

фронтова Ф�1 несподівано «клац�

нула» в руках, коли він залишився з

нею наодинці в кузові вантажівки.

На щастя, граната не спрацювала...

Цього разу теж все пройшло спо�

кійно. Але помітно, що ковпачок у

неї ще в досить хорошому стані, а

це не виключає будь�яких несподі�

ванок.

Група розмінування продовжува�

ла роботу. Приведений у робочий

стан міношукач повинен був за�

спокоїти місцевих жителів, під�

твердивши, що страшна знахідка

була єдиною і боятися більше нічо�

го. Адже всяке може бути. Напри�

клад, у позаминулому році виїхали

на знешкодження одного снаряду,

а відкопали... п’ятдесят чотири!

На щастя, двадцятихвилинне об�

стеження не викликало жодних пі�

дозр. А тим часом дітей, наче маг�

нітом, притягувало до злощасного

місця. І коли вантажівка вже руши�

ла, на місці події ще можна було чу�

ти хлопчачі крики:

— Ану геть звідси! Це наша кана�

ва, наша знахідка! — обурювались

одні.

— Нічого�нічого, от буде на на�

шій вулиці міна… — сичали у відпо�

відь інші.

ÏÅÐÅÌÎÆÍÈÉ ÑÀËÞÒ
Майор Бараніченко має карту міс�

цевості, на якій позначені точки,

де можна проводити знешкоджен�

ня вибухонебезпечних знахідок.

Найближчим до Літок виявився пі�

щаний кар’єр за сусіднім селом.

Віталій Дралюк знайшов там під�

ходяще місце і викопав досить гли�

боку яму. Вклавши туди міну, він

поклав поряд і тротилову вибухів�

ку, яка й повинна привести до де�

тонації. Виявляється, для різних за

калібром, зарядом та потужністю

бомб, мін та гранат існує відповід�

ний «норматив» тротилу. 

Тим часом помічник вже розмо�

тав котушку, а командир під’єднав

контакти тротилової шашки й за�

сипав піском яму. Перебравшись в

укриття та під’єднавши протилеж�

ний кінець дроту до котушки, він

декілька разів прокрутив ручку.

Довго чекати не довелося: гучний

вибух здійняв стовп піску на доб�

рих сім�вісім метрів. Ось він, са�

лют перемоги над смертоносною

залізякою! Коли ж пил розвіявся,

сапер пішов до місця вибуху, щоб

переконатися, що міна дійсно зде�

тонувала.

По дорозі до частини заїхали до

військкомату, де Дралюк та Барані�

ченко заповнили всі необхідні до�

кументи, щоб запротоколювати

РЕПОРТАЖ «З КОЛІС»

Ó ïîçàìèíóëîìó
ðîö³ âè¿õàëè íà
çíåøêîäæåííÿ

îäíîãî ñíàðÿäó,
à â³äêîïàëè...

ï’ÿòäåñÿò ÷îòèðè!
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знешкодження вибухонебезпеч�

ного предмету. І здавалося б, усе за�

кінчилося. Але раптом у команди�

ра групи розмінування «заграв»

мобільний.

— Нове завдання, — сказав він,

вимкнувши телефон. — Під Борис�

полем знайдено міну. Треба зне�

шкодити…

Ö²ÊÀÂÀ ÏÐÎÔÅÑ²ß
У 1995 році Віталій Дралюк закін�

чив Кам’янець�Подільське вище

військове інженерно�командне

училище. Інженерно�саперний

факультет обрав тому, що «кон�

курс» на цю спеціальність був не�

великим. Адже на той час чіткого

усвідомлення специфіки майбут�

ньої професії він ще не мав. Після

випуску його направили до 11�го

інженерного полку, який і нині

дислокується під Броварами, а то�

ді він ще мав назву «Гвардійська

Берлінська бригада спеціальних

робіт».

Перше своє бойове завдання

отримав уже будучи старшим лей�

тенантом. А «вивозив» його на де�

бютне розмінування не підлеглий

солдат�водій, а особисто командир

батальйону. Як зізнався Віталій, пе�

рший раз було дуже страшно. Тоді

він вперше власноручно знешко�

див кілька снарядів 122�та 100�мі�

ліметрового калібру.

На той час дружина не знала,

чим саме займається на службі її

чоловік. Дізналася лише через рік і

влаштувала скандал. Але Віталій

був уже професіоналом. Нині на

його рахунку близько двох тисяч

знешкоджених боєприпасів: півто�

ри тисячі з них — у Новобогданів�

ці, решта — задоволення заявок

військкомату. Найчастіше це сна�

ряди, міни та гранати. Деякі з них

дуже добре збереглися, інші мають

такий вигляд, що навіть і не знаєш,

чого від них чекати.

Виклики на розмінування, зро�

зуміло, не мають якоїсь певної пе�

ріодичності — то густо, то пусто.

Буває, що декілька тижнів поспіль

щодня виїжджати доводиться.

Особливо складно проводити роз�

мінування, коли предмет знахо�

диться під водою. Майору Дралюку

якось довелося діставати снаряд з

метрової глибини та ще у холод�

ній воді, бо це був уже листопад. Та

й узимку траплялося. Наприклад, у

минулому році перед самісіньким

Новим роком довелося попрацю�

вати.

Яка ж ціна ризику? Так само, як

існує норма ваги тротилової шаш�

ки для детонації відповідного калі�

бру, є й норма оплати роботи сапе�

ра. Тринадцять гривень і п’ятдесят

копійок — ось плата за виїзд на

розмінування снаряда калібром до

152�х міліметрів. Знешкодження

зброї більшого калібру оцінюється

в двадцять сім гривень. А якщо «взя�

ти склад», то «надбавка» ще більша.

Звичайно, робота сапера пов’я�

зана з великим ризиком для життя,

тому ці люди й прирівнюються до

учасників бойових дій. А на випа�

док загибелі при виконанні служ�

бових обов’язків, якщо при цьому

не були порушені правила техніки

безпеки, законом передбачена

грошова компенсація для сім’ї за�

гиблого.

У саперів 11�го інженерного

полку з моменту розформування

понтонної бригади, що дислокува�

лася у Києві, роботи стало набага�

то більше. Якщо раніше броварсь�

кий полк обслуговував свій, а та�

кож Бориспільський, Баришівсь�

кий, Яготинський, Прилуцький,

Хмельницький, Згурівський та ще

декілька районів, то тепер до них

додали Ірпінь, Бородянку, Макарів,

Васильків, Фастів та частину Чер�

каської області й Білоцерківського

району. Звичайно, виїзди на такі

великі відстані мають негативні

моменти. По�перше, виснажують�

ся люди, а по�друге, дуже важко

розрахувати кількість пального. З

цього приводу майор Віталій Дра�

люк невесело пожартував:

— Щоразу, коли виїжджаю на да�

льні розмінування, то боюсь, що не

повернуся: може не вистачити

бензину…

Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

Òðèíàäöÿòü ãðèâåíü ³ ï’ÿòäåñÿò
êîï³éîê — îñü ïëàòà çà âè¿çä 
íà ðîçì³íóâàííÿ ñíàðÿäà êàë³áðîì 
äî 152-õ ì³ë³ìåòð³â. 



— çàéìàºòüñÿ ðîçðîáêîþ òà âè-
ãîòîâëåííÿì çàñîá³â ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó, çàñîá³â äåçàê-
òèâàö³¿ ³ ïèëîïðèäóøåííÿ 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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Про невпинне зростання «армії

полковників» у військовому відом�

стві нарешті наважилися загово�

рити. Адже стандарти НАТО, до

яких ми нібито наближаємось, пе�

редбачають зовсім інше співвідно�

шення. Існують так звані цивілізо�

вані норми, що визначають чисе�

льність армії, пропорцію між стар�

шим та молодшим офіцерським

складом, а також старшинами, се�

ржантами та рядовими. Загальна

чисельність війська в середньому

має складати до одного відсотка

від кількості населення. Генералів

та офіцерів при цьому має бути

відповідно 0,05 і 10–12 відсотків.

Що ж має на сьогодні Україна? 

У наших збройних силах нині

164 (0,32%) генерала і 52 640 (20%)

офіцерів. Безумовно, ці цифри пе�

ревищують світові стандарти. Про

співвідношення між категоріями

старших і молодших офіцерів

(40:60) говорити взагалі не дово�

диться. Як зазначив в одному із

своїх інтерв’ю Міністр оборони

України Анатолій Гриценко, «сьо�

годні офіцерський корпус Зброй�

них Сил України має вигляд пере�

вернутої піраміди: зверху — вели�

чезна кількість старших офіцерів,

знизу — помітна меншість молод�

ших».

Отже, спробуємо розібратись,

чому знецінилися ранги старших

офіцерів, адже раніше отримати

звання «полковник» було справж�

ньою подією не лише в житті офі�

цера, а й частини, де він служив.

Сьогодні, на жаль, все змінилося…

Ця проблема бере початок ще з

часів Радянського Союзу. Як відо�

мо, принцип комплектації армії

тоді був «кадрованим»: команду�

вання полків і дивізій (а це у пере�

важній більшості старший офіцер�

ський склад — від майора до пол�

ковника) завжди комплектувався

стовідсотково, а ось молодший,

сержанти та солдати — виходячи із

ситуаційної необхідності.

Ще й досі у Генеральному штабі

ЗС України та в командуваннях різ�

них рівнів діє калькульована но�

менклатура, до якої введені прак�

тично рівні за військовим званням

посади. Однією із причин цього

стало, як не парадоксально, рефо�

рмування війська. Наприклад, як�

що котилася чергова хвиля ре�

форм, «під ніж» пускали, як прави�

ло, нижчі вакантні посади. Це при�

Âåëèê³ â³éñüêîâ³ àðìàäè, äèñëîêîâàí³ ñâîãî
÷àñó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â³ä³éøëè â íåáóòòÿ.
Íåçàëåæíà óêðà¿íñüêà äåðæàâà âçÿëà êóðñ íà
ðåôîðìóâàííÿ çáðîéíèõ ñèë. Âîäíî÷àñ ìè
áóëè ñâ³äêàìè òîãî, ÿê ïîðÿä ç³ ñêîðî÷åííÿì
ö³ëèõ ãàðí³çîí³â ñòð³ìêî çðîñòàëà ê³ëüê³ñòü ãå-
íåðàë³òåòó òà ñòàðøèõ îô³öåð³â. Òàê, ó ïîð³â-
íÿíí³ ç 1992 ðîêîì, óêðà¿íñüêà àðì³ÿ ñêîðî-
òèëàñÿ ìàéæå â ÷îòèðè ðàçè. Ðàçîì ç òèì çà
öåé ïåð³îä ïðèñâîºíî áëèçüêî 600 ãåíåðàëü-
ñüêèõ çâàíü, çâàííÿ «ïîëêîâíèê» îòðèìàëè
ìàéæå 10 òèñÿ÷ îô³öåð³â. ² ÿêùî ãåíåðàëüñü-
êîãî ñêëàäó ñêîðî÷åííÿ âæå òîðêíóëîñÿ, òî
ëþäåé, ïðèì³ðîì, ç ïîãîíàìè ïîëêîâíèêà çà-
ëèøàºòüñÿ áàãàòî. 

ХВОРОБА
За роки незалежності майже
10 000 українських офіцерів
отримали військове звання
«полковник»
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звело до того, що в управліннях бі�

льшість посад на сьогодні залиша�

ються полковницькими. Напри�

клад, офіцер у званні «полковник»

може займати посаду і старшого

офіцера відділу, і начальника відді�

лу, і начальника управління. Хоча

зрозуміло, що це зовсім різні рівні

відповідальності.

Слід зауважити, що в українських

збройних силах є чимало посад,

які просто дублюють одна одну.

В основному це стосується управ�

лінської ланки та структур тилово�

го забезпечення. Як пояснили у Де�

партаменті кадрової політики

МО України, якщо існують вищі ва�

кантні посади, не призначати на

них офіцерів кадрові органи не

мають права, — керівними докуме�

нтами визначена чітка процедура

підвищення по посаді та у військо�

вому званні.

Ще одним із факторів зростання

чисельності старшого офіцерсь�

кого складу є те, що з метою зни�

ження соціальної напруженості

серед військовослужбовців при

скороченні армії їм дозволяється

проходити службу на посадах ни�

жчої категорії, ніж реальне звання.

Отже, всі підвищення по службі та

присвоєння військових звань до

цього часу здійснюються в межах

існуючого нормативного поля,

яке, на жаль, не пристосоване до

світових стандартів. 

У вересні цього року Головним

управлінням особового складу Ге�

нерального штабу ЗС України був

проведений моніторинг, результа�

ти якого дозволяють зробити ви�

сновок: найбільший відсоток стар�

шого офіцерського складу нині

проходить службу в органах уп�

равління, частинах забезпечення,

військово�навчальних закладах,

науково�дослідних установах і ви�

пробувальних частинах, а також у

військових представництвах, комі�

саріатах тощо. Наприклад, із понад

4,5 тис. полковників посади в орга�

нах управління обіймають більше

2,5 тис. Це складає 54% від їх зага�

льної кількості.

Разом з тим питома вага майорів

та капітанів майже відповідає сві�

товим стандартам. Незначне «заш�

калювання» має категорія «підпол�

ковник» — 1,3%, а найбільша невід�

повідність спостерігається у кате�

горіях «лейтенант», які за кількістю

не дотягують до світового рівня на

6%, та «полковник», що перевищу�

ють аналогічний показник провід�

них країн світу на 4%.

Отже, досягти співвідношення

40:60 можна за рахунок зменшення

кількості посад старшого офіцерсь�

кого складу в органах управління,

частинах забезпечення, військових

комісаріатах, військово�медичних,

військово�навчальних та наукових

закладах, збільшивши відповідно кі�

лькість молодших офіцерів.

Здається, все просто, але це лише

на перший погляд. Якщо, напри�

клад, привести кількість посад ста�

рших і молодших офіцерів до за�

значеного стандартного співвід�

ношення, скажімо, вже цього року,

то треба скоротити: посад полков�

ників — 2106 (44% від нині існую�

чих), підполковників — 540 (7%),

майорів — 1132 (9%), капітанів —

420 (3%), а також ввести 4118 по�

сад категорії «старший лейтенант».

Будемо відвертими: завдання не з

простих. На тлі безквартир’я та со�

ціальної незахищеності офіцерст�

ва вирішення цієї проблеми є дуже

проблематичним. 

Нещодавно делегація посадовців

Міністерства оборони та Генераль�

ного штабу ЗС України вивчала

проходження служби офіцерами в

Республіці Польща. «Польські ко�

леги, — відзначає заступник нача�

льника управління по роботі з офі�

церами Головного управління осо�

бового складу Генерального штабу

ЗС України полковник Микола Ду�

менко, зациклюватись на пропор�

ції 40:60 не радять. Адже армія кож�

ної країни має свої особливості,

тому цей показник має бути гнуч�

ким». У будь�якому випадку, якщо й

далі зволікати із внесенням змін до

діючих наказів міністра оборони,

то до кінця 2011 року українська

армія матиме 47% вищих і старших

офіцерів та 53% молодших. Спів�

відношення майже однакове. Біль�

ше того, без скорочення посад ка�

тегорії «полковник» вдвічі, а стар�

ших офіцерів загалом на 7% вимо�

ги «Державної програми розвитку

Збройних Сил України на

2006–2011 роки» виконати взагалі

неможливо.

Що ж очікує Збройні Сили Укра�

їни найближчим часом? Нещодавно

Головне управління оборонного

планування та Головне управління

особового складу Генерального

штабу ЗС України переглянули ке�

рівні документи, що регламенту�

ють перелік штатних посад офіце�

ТЕМА НОМЕРА

Êîëè êîòèëàñÿ õâèëÿ ðåôîðì, 
«ï³ä í³æ» ïóñêàëè íèæ÷³ ïîñàäè. 

Â ðåçóëüòàò³ â óïðàâë³ííÿõ á³ëüø³ñòü
ïîñàä çàëèøèëèñÿ ïîëêîâíèöüêèìè.



×è ìàº ïðàâî ïðàöþþ÷èé âåòåðàí
â³éñüêîâî¿ ñëóæáè íà äîäàòêîâó
â³äïóñòêó?

Â³äïîâ³äíî äî ï. 13 ñò. 6 Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éñüêî-

âî¿ ñëóæáè ³ âåòåðàí³â îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ òà ¿õ ñîö³àëüíèé çàõèñò» âåòåðàíè

â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿
â³äïóñòêè çà ì³ñöåì ðîáîòè òåðì³íîì äî 14 êàëåíäàðíèõ
äí³â íà ð³ê, àëå áåç çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

×îìó ïðèçóïèíåíî íàäàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì
50-â³äñîòêîâî¿ çíèæêè ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ æè-
òëîì òà ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè?

Ñò. 38 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿-
íè íà 2005 ð³ê» âèçíà÷åíî, ùî ï³ëüãè, êîìïåíñàö³¿ òà ãà-
ðàíò³¿, íà ÿê³, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, ìàþòü
ïðàâî, çîêðåìà, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ (ó òîìó ÷èñë³, çíèæ-
êè ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ æèòëîì, ïàëèâîì, òåëåôîíîì
òà ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè) íàäàþòüñÿ ó ðàç³, ÿêùî
çàçíà÷åí³ îñîáè ìàþòü ïðàâî íà ïîäàòêîâó ñîö³àëüíó
ï³ëüãó. Ðîçì³ð íàäàíèõ ï³ëüã ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³ ðà-
çîì ç ãðîøîâèìè äîõîäàìè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íå ïî-
âèíåí ïåðåâèùóâàòè äîõîäó, ÿêèé äàº ïðàâî íà ïîäàòêî-

âó ñîö³àëüíó ï³ëüãó. Íà ñüîãîäí³ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ
ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñêëàäàº 453 ãðèâí³, òîáòî ðîçì³ð ãðî-
øîâîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â º âèùèì çà
ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì, ùî íå äàº ¿ì ïðàâà êîðèñòóâàòèñÿ
íîðìîþ ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâî-
âèé ñòàòóñ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé»..

×îìó ïðèçóïèíåíà âèïëàòà ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì çàì³ñòü ðå÷îâîãî ìàéíà?

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåÿê³ çàõîäè ùîäî åêîíîì³¿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â» (â³ä 17.02.2000) ïðèçóïèíåíî ä³þ ÷. 2
ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé ³ ïðàâîâèé çàõèñò
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé» â ÷àñòèí³ îäåð-
æàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè ïðîäîâîëü÷èõ ïàéê³â àáî çà
¿õí³ì áàæàííÿì ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çàì³ñòü íèõ òà ðå÷î-
âîãî ìàéíà. Ó çâ’ÿçêó ç öèì Çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè» ç 2002 ïî 2005 ð³ê âèòðàòè íà
ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ çàì³ñòü ðå÷îâîãî ìàéíà çâ³ëüíåíèì
ó çàïàñ àáî â³äñòàâêó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì íå ïåðåäáà÷à-
ëèñÿ, à òîìó êîøòè ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè ç Äåðæàâíîãî
áþäæåòó Óêðà¿íè íà çàçíà÷åí³ ö³ë³ íå âèä³ëÿëèñÿ.

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â â³äïîâ³äàëè 
ïðàö³âíèêè Ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòó ÌÎ Óêðà¿íè 

Âîëîäèìèð ÏÀÍÜÊÎ òà Ë³ä³ÿ ÃÐÈÖÀªÍÊÎ 
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рів та військових звань, а також

встановили відповідні їм кваліфі�

каційні рівні та внесли суттєві ко�

рективи.

Так, зміни деяких штатних кате�

горій очікуються, починаючи від

виду збройних сил, де буде зниже�

но категорію старшого офіцера та

офіцера відділу. В оперативних ко�

мандуваннях до підполковника

понизяться категорії начальників

служб, в управліннях армійських

корпусів та командуваннях катего�

рії старшого офіцера та офіцера

відділу. У бригадах та полках кад�

рових змін не передбачається.

А для командира бригади про�

понується встановити військове

звання «бригадний генерал». 

Крім того, будуть продовжені тер�

міни перебування у військовому

званні офіцерів. Із підписанням но�

вого наказу міністра оборони лей�

тенант служитиме у званні від 2 до 5

років, старший лейтенант — від 4 до

8, капітан — від 4 до 10, майор — від

5 до 10, підполковник — від 6 до 13,

полковник — від 2 до 12 років. 

Що означають зазначені тер�

міни? Візьмемо для прикладу лей�

тенанта. Якщо за два роки перебу�

вання на первинній посаді офіцер

зміг проявити командирські здіб�

ності, його пропонують підвищи�

ти на посаді та у військовому

званні відповідним чином. Але як�

що за цей період військовослужбо�

вець не проявить себе належним

чином, йому буде запропоновано

іншу посаду, на якій він зможе, так

би мовити, «реабілітуватися». Якщо

зміна посади також не допоможе,

постане питання про звільнення

офіцера з армії. Згаданий алго�

ритм кар’єрного просування сто�

суватиметься усіх без винятку ка�

тегорій офіцерів. Наразі очікується

введення зазначених змін. Вони

будуть введені поступово протя�

гом 2,5 років.

Це нагадує досвід Польщі, у

збройних силах якої офіцер не

може перебувати на одній посаді

більше трьох років, а відповідне

військове звання отримує відразу

після прийняття нової. Таким чи�

ном створюються реальні умови

для здорового кар’єризму. До того

ж слід брати до уваги пристойне

грошове утримання військовослу�

жбовців: якщо перевести на украї�

нські гроші, полковник польської

армії отримує 9 тис. гривень.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÈÉ ÄÎÑÂ²Ä
В армії США встановлена сувора

відповідність звання і посади: од�

ночасно із призначенням на поса�

ду тимчасово присвоюється і від�

повідне звання. Наприклад, якщо в

бойовій обстановці сержанта при�

значили командиром роти, то йо�

му присвоюють звання «капітан».

Після повернення на попередню

посаду він знову стає сержантом. 

Певні особливості у збройних

силах цієї країни має присвоєння

генеральських і адміральських чи�

нів. Кількість вищих військових

посад визначається Конгресом,

який щороку приймає спеціаль�

ний закон. При цьому враховуєть�

ся загальна чисельність армії. Та�

ким чином, співвідношення гене�

ралів і адміралів у збройних силах

США не перевищує 5–6 чоловік на

кожні 10 тис. військовослужбов�

ців. На відміну від українського

війська, де 75% генералів служать в

органах управління, половина

американських генералів коман�

дують бригадами. А представле�

ний до генеральського (адміраль�

ського) звання полковник пови�

нен мати не менше 25 років офі�

церської вислуги і практику

штабної служби.

Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Ïðèñâîºííÿ â³éñüêîâèõ çâàíü 
äî öüîãî ÷àñó çä³éñíþºòüñÿ 
â ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî íîðìàòèâíîãî
ïîëÿ, ÿêå íå ïðèñòîñîâàíå 
äî ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â. 



КЕВЛАР® від компанії «Дюпон» допомагає зберегти життя у
найнебезпечніших ситуаціях. Він у п’ять разів міцніший за йо2
го еквівалент зі сталі і здатний витримувати температуру до
430 градусів. Цей матеріал, який має надвисокі властивості,
існує і служить людям вже 40 років! А компанія, яка його
винайшла, має багато нових ідей щодо його використання. 

Незамінний у таких життє2
во важливих застосуваннях,
як укриття для захисту від
стихійних лих, він є також не2
перевершеним в засобах індивідуального захисту від куль та
холодної зброї. Ці засоби мають невдовзі з’явитися на ринку. 

Компанія «Дюпон» продовжує бути новатором. Важливим її
досягненням є те, що для створення найбільшого в світі літака —
3082тонного Аеробуса2380 літакобудівники вибрали саме КЕВ2
ЛАР®, надавши йому перевагу серед традиційних матеріалів.
Двома найважливішими факторами у прийнятті такого рішен2
ня були комбінація унікальних властивостей цього матеріалу і
економія. 

Безумовно, з того часу як науковці компанії «Дюпон» винай2
шли КЕВЛАР®, згадані новітні розробки демонструють, що він не
втратив своєї передової інноваційності. 

Слід зауважити, що КЕВЛАР® добре служить українським ми2
ротворцям, захищаючи їх в умовах бойових дій в Іраку та інших
«гарячих точках» планети. Фахівці компанії постійно вдоско2
налюють технології у виробництві шоломів та бронежилетів,
костюмів для розмінування, бойових броньованих машин.

Нехай і надалі КЕВЛАР® зберігає життя наших солдатів та офі2
церів!

ППррееддссттааввннииццттввоо  
ДДююппоонн  ддее  ННееммуурр  ІІннттееррннеешшннлл  СС..АА..  вв  УУккррааїїнніі

ТТеелл..::  ((004444))  44995522667700

KKEEVVLLAARR®®

СВЯТКУЄ  ЮВІЛЕЙ
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ÆÈÒËÎÂ² ÏÐÎÏÎÐÖ²¯
Візьмемо конкретну ситуацію: у га�

рнізоні з’являється певна кількість

вільних квартир. З одного боку,

можна забезпечити ними тих, хто

багато років стоїть на квартирно�

му обліку, а з іншого — використа�

ти у якості службового житла, тоб�

то надати поза чергою певним вій�

ськовим посадовцям. Згідно з по�

ложеннями Житлового кодексу,

житло переводиться до категорії

«службове» за поданням начальни�

ка гарнізону. Але жодним кодек�

сом, законом, постановою чи на�

казом не обумовлюється, який са�

ме відсоток від загальної кількості

житла він має право «заслужбови�

ти», а скільки — надати чергови�

кам. Отже, питання, де проходить

межа між службовою необхідністю

та соціальною справедливістю, за�

лишається не визначеним.

В ідеалі службовим житлом у пе�

ршу чергу мають забезпечуватися

ті військовослужбовці, які безпосе�

редньо впливають на боєготов�

ність частини. Але хто саме? Адже

переліку посад, яким би обмежува�

лося коло осіб, що підлягають за�

безпеченню службовим житлом,

не існує. 

За словами колишнього началь�

ника Управління соціального роз�

витку — заступника директора Де�

партаменту гуманітарного, соціа�

льного розвитку та інформаційної

політики МО України полковника

Олександра Саська, на сьогодні не�

має законодавчих актів, які перед�

бачали б пропорцію розподілу жи�

тла на службове та постійне. Були

намагання зробити цей розподіл

на глобальному рівні, згідно з яким

40% бюджетних коштів, призначе�

них на забезпечення військовослу�

жбовців Збройних Сил України

житлом, спрямовувалися б на ство�

рення фонду службового житла,

30% — на забезпечення житлом

тих, хто стоїть у черзі на постійне

житло, і ще 30% — на забезпечення

житлом звільнених у зв’язку зі ско�

роченням, які мають прописане у

законі право на отримання квар�

тири протягом трьох років, а та�

кож ветеранів військової служби,

які згідно із законом мають право

на отримання житла протягом од�

ного року. Однак форми нормати�

вного документу ці пропозиції так

і не набули. 

Отже, маємо цікавий нюанс: бю�

джетні кошти, виділені під будівни�

цтво житла для військовослужбов�

ців, у неконтрольованих обсягах

використовуються на будівництво

службового житла, отримуючи яке

військовослужбовець все ще вва�

жається… безквартирним, тобто не

забезпеченим житлом. Відтак, ква�

ртирна черга тупцює на місці.

Єдине, чим може бути ініційова�

не внесення певної ясності у пи�

тання службово�квартирних про�

порцій, це постанова Кабміну що�

до затвердження «Положення про

порядок забезпечення житловою

площею в Збройних Силах Украї�

ни», проект якої з березня поточ�

ного року проходить узгодження

на різних інстанціях, але поки що

не прийнятий. У цьому документі

вперше передбачено формування

фонду службово�посадового жит�

ла військової частини. Іншими

словами це означає, що в кожній

частині за визначеними посадами

мають бути закріплені службові

квартири, які надаватимуться вій�

ськовослужбовцям при призна�

ченні й вивільнятимуться у разі пе�

реведення або звільнення. Однак

правовий механізм реалізації цієї

ідеї також ще не відпрацьований.

Та й конкретне його втілення ста�

не можливим лише тоді, коли заве�

ршиться процес реформування і

остаточно сформуються організа�

ційно�штатні структури українсь�

кого війська.

ÍÀ Â²ÄÊÓÏ ÊÎÌÀÍÄÈÐÓ
Якщо питання кількості житла, яку

слід спрямовувати до службового

фонду, залишається не визначе�

ним, то питання розподілу службо�

вого житла між військовослужбов�

цями військової частини визначе�

но абсолютно конкретно. Згідно із

Чи дійсно

лізуть ті, хто отримує
службове житло?

ППООППЕЕРРЕЕДД  ББААТТЬЬККАА  ВВ......  ЧЧЕЕРРГГУУ

Ñëóæáîâå æèòëî, ïîçà ñóìí³âîì, — ð³÷ êîðèñ-
íà. Öå ñâîºð³äíèé ìàíåâðåíèé ôîíä, ÿêèé äàº
ìîæëèâ³ñòü êîìàíäèðó âèð³øóâàòè êðèçîâ³
ïèòàííÿ íà æèòëîâîìó ôðîíò³. Àëå, íà æàëü,
áóäü-ÿêó êîðèñíó ð³÷ ìîæíà âèêðèâèòè 
ç òî÷í³ñòþ äî íàâïàêè.
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законодавством, кому надавати

службове житло, вирішує винятко�

во командир. Так, він може, напри�

клад, прийняти рішення, що нача�

льник складу речового майна, як

дуже важливий для військової час�

тини прапорщик, має отримати

службову квартиру (незважаючи

на те, що той простояв у квартир�

ній черзі лічені місяці). І це — за�

конне право командира. До речі,

роль житлової комісії частини тут

у переважній більшості випадків

знівельована і зводиться до підпи�

су її голови під командирським рі�

шенням.

Існує, щоправда, інша комісія,

яка створена за наказом міністра

оборони «з метою контролю до�

тримання вимог житлового зако�

нодавства та забезпечення прозо�

рості під час розподілу житла в га�

рнізонах Збройних Сил». Їй надані

достатньо широкі повноваження

щодо забезпечення законності та

прозорості у питаннях розподілу

житла серед військовослужбовців.

Зокрема, ця комісія здійснює конт�

роль за будівництвом житла та йо�

го обсягом по гарнізонах, за роз�

поділом житла, що надається для

забезпечення військовослужбов�

ців, виходячи з терміну їх перебу�

вання на квартирному обліку.

Також комісії надано право переві�

ряти законність перебування на

квартирному обліку військовослу�

жбовця та членів його сім’ї, прави�

льність оформлення квартирної

справи, підстави та законність роз�

поділу житла військовослужбовцю

та членам його сім’ї. Проте, незва�

жаючи на реальну користь, яку вже

приносить робота цієї комісії, слід

зазначити, що з юридичної точки

зору цей контролюючий орган не

є легітимним. У разі виникнення

ситуації, щодо оспорювання рі�

шення командира стосовно роз�

поділу службового житла, закон

буде на боці останнього. 

Звичайно, Житловим кодексом

визначені певні загальні важелі. Це

громадський контроль за забезпе�

ченням громадян жилими примі�

щеннями. «Облік громадян, які по�

требують поліпшення житлових

умов, установлення черговості на

одержання жилої площі, а також її

розподіл у будинках державного і

громадського житлового фонду

здійснюються під громадським

контролем і з додержанням глас�

ності.., — проголошує закон. —

Державні органи, підприємства,

установи та організації, а також

службові особи зобов’язані всемір�

но враховувати пропозиції гро�

мадських організацій, трудових

колективів і громадян при здійс�

ненні заходів по поліпшенню ви�

користання і схоронності житло�

вого фонду». Але наскільки цей ме�

ханізм є відпрацьованим і дієвим?

ßÊ ÌÈ ÑÅÁÅ ÄÓÐÈÌÎ
Не є таємницею, що службове жит�

ло за поданням того ж командира

без будь�яких ускладнень може бу�

ти переведене до категорії постій�

ного. І це широко практикується.

Причому цілком у рамках закону.

От тільки юридичне право, на

жаль, не дуже гармонує з правом

моральним. 

У той час, коли «прості смертні»,

стоячи у довжелезній черзі на по�

стійне житло, мрійливо зітхають,

більш наближені до «командирсь�

кого тіла» підлеглі не тільки отри�

мують затишні службові гніздечка,

а й тишком�нишком швиденько їх

«розслужбовлюють». До речі, крім

добрих особистих стосунків з ко�

мандиром, тут нерідко має місце,

м’яко кажучи, взаємна зацікавле�

ність. Але оскільки обидві сторони

не дуже прагнуть афішувати свої

«договірні зобов’язання», то «схо�

пити когось за руку» в цій ситуації

важко. От і маємо, що механізм роз�

поділу службового житла набагато

частіше, ніж нам хотілося б, вико�

ристовується не як «рятівний круг»,

наданий командиру для вирішення

невідкладних житлових проблем, а

як засіб «вибивання» квартир потрі�

бним людям в обхід квартирної

черги. Приміром, тільки в одній з

військових частин Дніпропетров�

ська із 38 квартир, що протягом

трьох останніх років набули статус

службових, не переведеними до по�

стійного фонду залишилися всього

п’ять. І це — типовий випадок.

Виправити ситуацію на правово�

му рівні, можливо, вдасться у разі

затвердження вже згаданого прое�

кту «Положення про порядок за�

безпечення житловою площею в

Збройних Силах України». Адже

там чітко визначено дві підстави,

за якими жиле приміщення може

бути вилучене із службового фон�

ду: «якщо відпала потреба в такому

його використанні, а також якщо в

установленому порядку його ви�

ключено з числа жилих».

Ніде правди діти, схеми службо�

во�житлових оборудок не обмежу�

ються виключно «розслужбовлен�

ням». Так, особливо кмітливі війсь�

кові мешканці службових квартир,

гортаючи сторінки Житлового ко�

дексу, знаходять там інформацію

про те, що «до числа осіб, які не мо�

жуть бути виселені із службових

жилих приміщень без надання ін�

шого жилого приміщення, нале�

жать … сім’ї військовослужбовців».

А отже, у разі переводу до іншого

гарнізону фігурант не клопоче пе�

ред командиром про надання своїй

службовій квартирі статусу постій�

ного житла, але й не здає її. Він про�

сто залишає в ній жити одного із

членів власної родини. Це, з одного

боку, в жодному разі не обмежує

його шанси на отримання ще одні�

єї «службовки» на наступному місці

служби, а з іншого — дозволяє спо�

кійно перебувати на квартирному

обліку як безквартирному. За умов

активного кар’єрного росту зі змі�

нами службової географії, а також

достатньої кількості дорослих чле�

нів сім’ї, на цій ниві можна досягти

чималих «успіхів». Як зазначив в од�

ному з інтерв’ю міністр оборони, «у

черзі є особи, котрі вже отримува�

ли житло за рахунок Міноборони, а

дехто навіть неодноразово; є «ре�

кордсмени», які отримали по п’ять

квартир, що порушує всі принципи

соціальної справедливості…» Не по�

годитись важко. 

Отже, саме соціальна справедли�

вість має стати ключовим принци�

пом подолання житлової кризи у

збройних силах. Але, як бачимо,

досягти цього можна тільки чітко

визначивши всі правові механізми.

Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

ПИТАННЯ РУБА

Ìåõàí³çì ðîçïîä³ëó ñëóæáîâîãî
æèòëà º íåäîñêîíàëèì ³ ÷àñòî-ãóñòî

âèêîðèñòîâóºòüñÿ êîìàíäèðîì 
ÿê çàñ³á «âèáèâàííÿ» êâàðòèð 

â îáõ³ä êâàðòèðíî¿ ÷åðãè.
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— Пане полковнику, редак�
ція часопису «Військо Украї�
ни» започаткувала проект екс�
клюзивних інтерв’ю з предста�
вниками військового аташату
в Україні, і нам приємно, що
першим співрозмовником є
саме Ви. Як відомо, Ваш дядько
був послом Німеччини в СРСР
у 40�х роках XX ст. Отже, мож�
на вважати, що існує певна ди�
настія графів Шуленбургів у
дипломатичній сфері?

— Так, Ви не помиляєтесь, одним

із моїх родичів був останній посол

у Москві перед війною. Диплома�

тія, як і професія офіцера, завжди

відігравала важливу роль у моїй сі�

м’ї. Загалом з нашої родини вийш�

ло понад 30 генералів, багато з

яких виконували важливі диплома�

тичні місії.

— Як Ви сприйняли пропози�
цію приїхати в Україну? Що Ви
про неї знали?

— Відверто скажу: я небагато

знав про Україну. Але після того, як

мені стало відомо про призначен�

ня, я почав ретельно вивчати мате�

ріали про вашу країну. І зрозумів,

що мені поталанило: я приїхав в

Україну у період її становлення як

демократичної держави, приєд�

нання до ЄС та НАТО… 

— Скажіть, побачене підтвер�
дило той стереотип, який склав�
ся у Вас до приїзду в Україну? 

— Насправді все набагато склад�

ніше, ніж мені уявлялося. Україні

важко вибрати політичний шлях. З

одного боку, це стосується її парт�

нерства з Росією, з іншого — відно�

син з ЄС. Проблеми не оминули й

українську армію. Фінансовий стан

Збройних Сил України досить важ�

кий. На мою думку, саме це є при�

чиною багатьох проблем, пов’яза�

них з реформами.

— З Вашої точки зору, та мо�
дель збройних сил, яку ми нині

вибудовуємо, є сучасною, мо�
дернізованою і європейською?

— Модель Збройних Сил Украї�

ни повністю відповідає євроатлан�

тичним стандартам. Майбутні

Збройні Сили України — аналогіч�

но до збройних сил країн — членів

НАТО — будуть поділятися на сили

швидкого реагування, до складу

яких входитимуть представники

різних родів військ, та на головні

сили оборони. Це є важливою час�

тиною реформи. Загальний ре�

зультат реформування збройних

сил, яке включає в себе також все�

охоплюючу модернізацію систем

озброєння, дозволить Україні ефе�

ктивно виконувати ті завдання, які

найвірогідніше виникатимуть у

майбутньому, а саме участь в між�

народних миротворчих місіях у

всьому світі.

— Що, на Вашу думку, є спіль�
ного в моделях армії бундесве�
ру та Збройних Сил України на

«Збройні Сили України досягли такого рівня
розвитку, що незабаром світова громадськість

привітає ще одного члена НАТО»

Петер Граф фон дер ШУЛЕНБУРГ:

Ïåòåð Ãðàô ôîí äåð Øó-
ëåíáóðã — ïîëêîâíèê ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó, àòàøå ç ïè-
òàíü îáîðîíè ïîñîëüñòâà
Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè

Í³ìå÷÷èíà. 

Çàê³í÷èâ àêàäåì³þ â³éñüêî-
âî-ïîâ³òðÿíèõ ñèë, óí³âåðñèòåò
áóíäåñâåðó ó Ìþíõåí³ çà ôà-
õîì «ïîë³òèêà-ñîö³îëîã³ÿ».
Â Àìåðèö³ ïðîõîäèâ êóðñ ÿê
îô³öåð ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðî-
íè. Îá³éìàâ ïîñàäó â³äïîâ³äà-
ëüíîãî çà ïðèéíÿòòÿ òàêòè÷íèõ
ð³øåíü â ðàêåòí³é áàòàðå¿.
Çãîäîì çíîâó íàâ÷àâñÿ â Àìå-
ðèö³, êîìàíäóâàâ ï³äðîçä³ëîì,
îñíàùåíèì çåí³òíèìè ðàêåò-
íèìè ñèñòåìàìè «Patriot».
Íàâ÷àâñÿ íà êóðñàõ ï³äãîòîâêè
îô³öåð³â ãåíåðàëüíîãî øòàáó â
Ïàðèæ³. Îá³éìàâ êåð³âí³ ïîñà-
äè ó øòàá³ ÂÏÑ, ñòðóêòóð³ ì³í³-
ñòåðñòâà îáîðîíè. Ïðàöþâàâ ó
â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íîìó â³ää³ë³
ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè.
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ЕКСКЛЮЗИВ

сучасному етапі та в чому їхня
принципова відмінність?

— Передусім у тому, що збройні

сили наших країн знаходяться на

стадії реформ. (У нас цей процес

називається трансформацією.)

Щоправда, завдання реформуван�

ня, що стоять перед українськими

збройними силами, є набагато

складнішими і комплекснішими,

ніж ті, що має бундесвер. 

— Підбиваючи підсумок на�
шої спільної діяльності у 2004
році, Ви зазначили, що була
реалізована дуже амбіційна
програма. Як Ви охарактеризу�
єте рівень співпраці між на�
шими арміями і завдання на
наступний рік? 

— Так, 2004 рік дійсно був дуже

успішним. Але ми знаємо, що зупи�

нка — це крок назад. І тому ми про�

довжували розбудовувати цю про�

граму. Наприклад, якщо у 2004 ро�

ці у нас було заплановано 29 захо�

дів двосторонньої співпраці, то в

цьому році їх 37. 

До цих заходів належать семіна�

ри і фахові бесіди на теми логісти�

ки, зв’язку, планування ЗС, політики

у сфері безпеки, права, складування

боєприпасів, участь у військових

навчаннях тощо. Всі заходи спря�

мовані на досягнення відповідності

вимогам НАТО, що містяться в що�

річному цільовому плані (annual

traget plan) НАТО для України.

— Мабуть, у Вас уже була наго�
да побачити наших військових
у ділі. Чи відповідають вони, на
Вашу думку, стандартам НАТО?

— Я брав участь у показовій фазі

навчань «Реакція–2005» на Жито�

мирському полігоні. І хоча цей за�

хід не дає можливості зробити ви�

сновки щодо того, як війська про�

являть себе в бойових умовах, зага�

лом мені сподобалася організація

навчань, зокрема застосування де�

санту у взаємодії із силами швид�

кого реагування.

— Пане полковнику, хотілося
б почути докладнішу розпо�
відь про організацію служби в
бундесвері. Зокрема, нас цікав�
лять запроваджені у ваших
збройних силах уїк�енди — ко�
ли казарми залишають прак�
тично всі військовослужбовці
від полудня п’ятниці до вечора
неділі. Чи не ослаблює це обо�
роноздатність Німеччини? 

— Ні, навіть у часи «холодної вій�

ни» кінець тижня, як правило, зав�

жди був вільний. У казармах зали�

шалися лише ті військовослужбов�

ці, які несли чергування. Сьогодні

їх, слава Богу, зовсім мало.

— Реформи бундесверу торк�
нуться і контрактників. Якщо
так, то чи залишиться при цьо�
му актуальною військова по�
винність?

— Змішаний принцип комплек�

тування війська — спільна риса на�

ших армій, але після 2010 року во�

на зникне. Ми прагнемо зберегти

строкову службу, тим самим забез�

печивши тісний контакт армії із

суспільством. До того ж, викорис�

товуючи військову повинність, ми

маємо можливість задіяти величез�

ний потенціал, який солдати при�

вносять у збройні сили. При цьому,

зауважте, ми відбираємо тих, хто

хотів би продовжити службу як

професіонал. І останнє. Ми пере�

конані: збройні сили, в яких слу�

жать військовослужбовці строко�

вої служби, дешевші щодо утри�

мання.

— В Україні скорочено тер�
мін служби до одного року. У
бундесвері служба триває ще
менше — дев’ять місяців. На Ва�
шу думку, чи достатньо цього

для опанування військовим
фахом?

— Я вважаю, що так. А оскільки

ми відмовилися від того, щоб поси�

лати строковиків за кордон, то во�

ни не потребують більш ретельної

та затратної підготовки.

— Чим керівництво країни та
бундесверу може заохотити
людину до служби в армії?

— У бундесвері є три категорії

військовослужбовців: професій�

ний, тимчасовий військовослуж�

бовець (той, що служить за конт�

рактом) і солдат строкової служби.

Насамперед, служба у бундесвері

приваблива для контрактників, то�

му що їм надається можливість

безкоштовно опанувати фахом,

який вони можуть використати у

цивільному житті. Вони також

отримують досвід керівної роботи

та прийняття рішень, що цінується

майбутніми роботодавцями. Ми

гарантуємо солдатам високий сту�

пінь безпеки: без належної підго�

товки не посилаємо їх виконувати

завдання, пов’язані з ризиком, на�

лежно озброюємо. 

— Нещодавно у пресі була
оприлюднена інформація, що
армія бундесверу залучатиметь�
ся до охорони VIP�персон та
спортсменів під час проведення
чемпіонату світу з футболу в Ні�
меччині наступного року…

— Участь військовослужбовців у

таких спортивних заходах має пе�

вну традицію. І не лише в Німеччи�

ні, а й у таких країнах, як, скажімо,

Франція чи Англія. Проте хочу за�

значити: наш міністр оборони за�

явив, що військові не будуть залу�

чатися до виконання тих завдань,

які їм не властиві... 

ßêùî ó 2004 ðîö³ áóëî çàïëàíîâàíî
29 çàõîä³â äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³, 

òî â öüîìó ðîö³ ¿õ 37. 
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— Чи правда, що на одній із
центральних площ Берліна ні�
бито встановлений пам’ятник
солдатам, які відмовилися йти
на війну — каска і військові че�
ревики, залиті в бетон? Чи не
на шкоду це військово�патріо�
тичному вихованню молоді?

— Я читав про такий проект. Хо�

ча перед такими спорудами ми не

маємо жодних страхів, оскільки

наша робота у збройних силах має

відкритий характер. Ми живемо в

умовах демократії, характерною

рисою якої є дискутування з тими,

хто думає інакше. Ми виховуємо у

наших солдатів здатність відстою�

вати свою власну думку, навіть як�

що вона незручна. Це така практи�

ка, на основі якої Збройні Сили

України також дечому навчати�

муться. Молоді люди можуть відмо�

витися проходити службу. У Німеч�

чині це нормальний процес. Крім

того, від самого початку існування

збройних сил ФРН була створена

структура внутрішньої служби, яка

відповідає за стан військово�патрі�

отичного виховання. 

— Тобто молодь йде в армію
не за примусом, а винятково за
власним бажанням?

— Ні, я б так не сказав. Адже вій�

ськова служба це обов’язок, пропи�

саний у Основному законі — Кон�

ституції. З іншого боку, Конститу�

ція гарантує кожному право відмо�

витися від служби у збройних

силах, за тих чи інших обставин.

І цим правом користується багато

призовників. Щоправда, ці юнаки

мусять в альтернативному порядку

виконувати завдання у соціальній

сфері (лікарні, будинки престарі�

лих тощо).

— Чи викладається у німець�
ких школах такий предмет, як
початкова військова підгото�
вка?

— Такий предмет у школах не ви�

кладається, але у нас є офіцери, від�

повідальні за роботу з молоддю.

Вони відвідують школи, читають

лекції. У такий спосіб ми поширю�

ємо інформацію про бундесвер,

щоб молоді люди знали про армію

більше і могли прийняти рішення

щодо своєї майбутньої служби. 

— В українському війську
сьогодні вирішується питання
щодо доцільності інституту
офіцерів�виховників. Чи існує
подібний інститут у вас?

— Офіцерів з виховної роботи в

бундесвері немає. Підготовка у вій�

ськових навчальних закладах ве�

деться так, що випускники можуть

самостійно проводити ці заняття,

маючи у своєму розпорядженні

відповідний матеріал. Зокрема, за

такою тематикою: вивчення полі�

тичної системи ФРН; завдання па�

рламенту, конституційного суду; як

функціонує механізм виборів; що

означає поняття федералізму. Чо�

му розглядається саме ця темати�

ка? Шляхом опитувань встановле�

но, що молоді солдати дуже мало

знають про державний устрій кра�

їни, а також мають слабке уявлення

про свої конституційні права та

обов’язки.

— Нещодавно Німеччина
святкувала чергову річницю
об’єднання країни. Скажіть, у
1993�му складали присягу бун�
десверу офіцери колишньої
НДР?

— Хочу уточнити: солдати стро�

кової служби складають не прися�

гу, а клятву. Вона не є такою всеося�

жною, як присяга. Так, і військово�

службовці Національної народної

армії НДР, які були інтегровані в бу�

ндесвер, складали присягу на вір�

ність Федеративній Республіці Ні�

меччина.

— Скажіть, будь ласка, чи ста�
ла сьогодні служба в армії
більш привабливою та прести�
жною, ніж, скажімо, 10–15 ро�
ків тому? 
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— Бундесвер користується попу�

лярністю. Це означає, що ми маємо

змогу залучати до війська саме тих

юнаків, які нам потрібні. Існує ще

такий привабливий фактор, як слу�

жба за кордоном. Хоча молодь і ро�

зуміє, що тут є певний ризик. Стро�

ковики, які погодилися на продов�

ження терміну служби з 9�ти міся�

ців до максимум 23�х, мають право

поїхати за кордон.

— Чи є у бундесвері інститут
військових капеланів чи відді�
ли, які займаються душпастир�
ською опікою солдатів? 

— Інститут військових душпас�

тирів існує. І в рамках цієї структу�

ри у всіх місцях дислокації частин

бундесверу присутні дві категорії

цих пастирів — католицької та

протестантської віри. 

— Вони входять до штату бун�
десверу?

— Так, їхні посади передбачені

штатом. Зауважу: якщо підрозділи

застосовуються за кордоном, вій�

ськові душпастирі також беруть

участь у таких операціях. 

— Як забезпечує соціальний
захист своїх військовослужбо�
вців Німеччина?

— У нас існує таке поняття, як со�

ціальна прийнятність. Це означає,

що, скажімо, для солдатів строко�

вої служби за 9 місяців нічого не

змінюється — вони просто повер�

таються на своє попереднє місце

роботи. Щодо контрактників, то їх

спеціально готують до цивільної

професії. Вони також отримують

вихідну допомогу на перехідний

період. А з так званих професійних

військових не скорочується жоден.

Хіба що з виходом на пенсію. 

— Чи вважається прийнят�
ним відвідування офіцером
бундесверу театру або рестора�
ну у військовому однострої? 

— У нас військові носять уніфор�

му поза територією частини лише

тоді, коли їдуть на службу чи зі

служби додому. Я ще ніколи не ба�

чив військового в театрі чи ресто�

рані у військовому однострої. Зви�

чайно, за винятком, якщо вони су�

проводжують якусь делегацію чи

прийшли на робочу зустріч. Або

якщо вони одружуються: вступати

до шлюбу в уніформі у Німеччині

як і раніше, популярно.

— Чи залучає бундесвер до
служби у війську жінок? 

— Так. У нас є жінки, які, наприк�

лад, пілотують літаки, і навіть слу�

жать на кораблях. Щоправда, вони

повинні довести, що спроможні

робити це не гірше за чоловіків. За�

галом для жінок у бундесвері від�

криті всі можливості.

— Як висвітлюється діяль�
ність бундесверу в ЗМІ? Чи іс�
нують спеціалізовані видання.
Чи популярні вони у суспільст�
ві, зокрема серед військових?

— У бундесвері є служба преси та

інформації. Вона аналогічна тій,

що існує в Україні. Її завдання — ін�

формувати громадськість про все,

що відбувається у війську. Для цьо�

го у нас видаються журнали, які

розповідають про службу в родах

військ, а також спеціалізовані ча�

сописи для солдатів строкової слу�

жби та резервістів. І, наскільки ме�

ні відомо, їх читають охоче.

— Коли Ви повернетесь до
Німеччини, що Ви розповіда�
тимете про Україну, про її
збройні сили своїм співвітчи�
зникам?

— Час мого службового відря�

дження до України спливає у 2007

році. Але я вже зараз можу сказати,

що Україна — чудова країна. Тут

живуть відкриті й гостинні люди.

А її збройні сили досягли такого рі�

вня розвитку, що я впевнений: не�

забаром світова громадськість

привітає ще одного члена НАТО.
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Í²ÌÅ××ÈÍÀ 
Пенсійне забезпечення німець�

ких військовослужбовців регулю�

ється Законом «Про пенсії держа�

вних службовців». Кадровим вій�

ськовослужбовцям, що звільня�

ються в запас, призначається

пенсія, якщо вони прослужили в

збройних силах не менше десяти

років або втратили працездат�

ність під час виконання службо�

вих обов’язків.

Пенсія нараховується з основно�

го окладу, посадової і квартирної

надбавок. Мінімальний розмір її

після десяти років служби складає

35% основного окладу, посадової і

квартирної надбавок. За кожний

наступний рік до 25 років служби

нараховується додатково 2%, а піс�

ля 25 років — 1%. Максимальний

розмір пенсії складає 75% грошо�

вого утримання за останній місяць

служби. Для її отримання потрібно

прослужити 35 років. Звільнення в

запас за власним бажанням не дає

права на отримання пенсії.

При звільненні в запас військо�

вослужбовцям бундесверу випла�

чується вихідна допомога, яка

включає грошову компенсацію,

пов’язану з вимушеною втратою

службового місця, одноразову ма�

теріальну допомогу, а також одно�

разову річну допомогу. Грошова

компенсація в залежності від ви�

слуги років сплачується за період,

протягом якого звільнений з війсь�

кової служби військовослужбовець

може залишатися без роботи, а са�

ме — від 6 до 36 місяців. Розмір

грошової компенсації не обклада�

ється податком і складає 75%

останнього місячного окладу. Вій�

ськовослужбовцям Німеччини піс�

ля виходу у відставку призначають

також одноразову допомогу. Крім

того, протягом трьох місяців після

звільнення йому виплачується су�

ма в розмірі останнього середньо�

місячного окладу.

У випадку, якщо військовослуж�

бовець звільняється без права на

пенсію за вислугу років або по ін�

валідності, йому призначається

вихідна допомога. Розміри допо�

моги складають за перший рік слу�

жби — один оклад, за кожний на�

ступний — половина окладу, але

не більше п’яти окладів за дев’ять

років служби. Вихідна допомога

сплачується тільки після звільнен�

ня з армії та щомісяця — по одно�

му окладу.

Якщо в період строкової служби

військовослужбовець отримав ін�

валідність, йому передбачені: ви�

плата пенсії, надбавки до неї за ін�

валідність, безкоштовне медичне

обслуговування, щомісячна ком�

пенсація втраченої працездатності

в розмірі 45,5% доходу, надбавки

на догляд за інвалідом та іншими

пільгами.

Законом встановлені різні види

допомоги на випадок смерті вій�

ськовослужбовця. Вдова отримує

одноразову матеріальну допомо�

гу, а також довічну допомогу в

розмірі 60% його пенсії, діти по�

мерлого — 12%. 

АКТУАЛЬНО

ЄЄВВРРООССТТААННДДААРРТТИИ
ВІЙСЬКОВОKСОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Пенсійне забезпечення військовослужбовців



ÔÐÀÍÖ²ß 
Звільнення військовослужбовців із

армії здійснюється на підставі дек�

рету уряду. Вони можуть бути звіль�

неними в запас (відставку) за віком,

за вислугою років, за власним ба�

жанням у разі наявності права на

пенсію, за станом здоров’я, за дис�

циплінарні провини, у зв’язку з без�

перспективністю. Останнє дозво�

ляє при звільнені в запас отримати

військове звання на ступінь вище.

Військовослужбовці, що звільнили�

ся у відставку за власним бажанням,

у залежності від вислуги років отри�

мують пенсію відразу або після до�

сягнення граничного віку в званні.

У відповідності до існуючих дер�

жавних соціальних гарантій щодо

пенсійного забезпечення військо�

вослужбовців збройних сил Фран�

ції встановлено два види  пенсій: за

вислугою років і по інвалідності.

Члени сім’ї військовослужбовця

мають право на пенсію у разі втра�

ти годувальника. Право на отри�

мання пенсії за вислугою років ма�

ють ті, хто прослужив у збройних

силах не менше 15 років. Розміри

пенсій визначаються в межах

60–80% посадового окладу.

Виплата пенсій офіцерам, що не

досягли граничного віку в званні

або не прослужили 25 років, здій�

снюється після досягнення ними

50 років. 

Граничний вік перебування на

військовій службі складає 42 роки

для старшого сержанта, 47 років

для майора, 54 роки для полковни�

ка. Військовослужбовці, які служи�

ли за контрактом, можуть стати за�

пасниками в більш ранньому віці.

Пенсії нараховуються їм за останні

шість місяців служби з урахуван�

ням військового звання і вислуги

років, але не можуть бути більши�

ми за 80% посадового окладу. Такі

ж граничні розміри встановлені й

для інших видів пенсій. 

На підставі «Кодексу про пенсій�

не забезпечення» пенсії за інвалід�

ністю призначаються тим, хто

втратив працездатність не менш як

на 10%. При втраті працездатності

на 60% розмір пенсії не може бути

меншим як 50% посадового окладу.

Якщо військовослужбовець вихо�

вує неповнолітніх дітей, до його

пенсії додається надбавка в розмірі

10% нарахованої пенсії на кожно�

го з трьох дітей і по 5% на кожну

наступну дитину. Ця надбавка

збільшується відповідно до зрос�

тання цін, згідно індексам, встано�

вленим державним декретом.

Пенсія у разі втрати годувальника

призначається утриманцям помер�

лого (загиблого). Вона не може бути

меншою за 50% посадового окладу.

На кожну неповнолітню дитину

сплачується додатково до пенсії 10%.

У Франції існують дві великі

страхові компанії, що спеціалізу�

ються у військовій галузі. Завдяки

своїм специфічним гарантіям во�

ни є провідними в країні у галузі

додаткового страхування життя

військовослужбовця. Проте війсь�

кові мають повну свободу дій щодо

укладення угоди про додаткове

страхування життя будь�якою при�

ватною структурою.

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍ²ß 
При виході військовослужбовця на

пенсію у зв’язку із закінченням те�

рміну служби йому надається дода�

ткова одноразова виплата у розмі�

рі трьох річних пенсій. Розміри

пенсій регулярно переглядаються

й затверджуються парламентом

одночасно зі зміненням окладів

військовослужбовців у результаті

підвищення цін і росту ін�

фляції. Крім того, особа,

що звільняється, має пра�

во отримати частину сво�

го пенсійного забезпе�

чення за кілька років на�

перед. При передчасному

розриві контракту у зв’яз�

ку зі скороченням штатів

виплачується до 18 місяч�

них окладів відповідно до

останньої посади військо�

вослужбовця.

Розміри пенсій визнача�

ються парламентом краї�

ни і регулярно коригу�

ються (в залежності від те�

мпів інфляції та росту цін)

черговим фінансовим за�

коном. Обсяги грошових

сум залежать від військо�

вих звань, вислуги років і

стану здоров’я. За кожний

рік служби понад мініма�

льний термін, встановле�

ний законом для різних

категорій особового скла�

ду, визначається надбавка

(2,6–3,9% основного окладу). Осо�

бам, що втратили працездатність

під час перебування у збройних си�

лах, встановлюються особливі дода�

ткові надбавки (або особливі пенсії)

в залежності від ступеня її втрати.

***
В Україні про євростандарти за�

лишається лише мріяти. Ми маємо

найбільші збройні сили в Європі та

найбіднішого військовослужбовця.

На рік на його утримання витрача�

ється близько 2,6 тис. дол. Для порів�

няння: наші колеги румуни витрача�

ють 8,46 тис., поляки — 27,9 тис.,

угорці — 34,6 тис. дол, французи —

91 тис. дол. — поза конкуренцією. У

найближчі два роки Франція скоро�

чує свої збройні сили ще на 30 тис.

чол., ФРН — на 35 тис., Польща — на

20 тис., Румунія — на 30 тис. При

цьому витрати на одного військови�

ка в цих країнах знову збільшаться.

Приміром, в армії Великої Британії

основні видатки припадають на бо�

йову підготовку та матеріально�тех�

нічне забезпечення військ. 

Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

АРМІЇ СВІТУ

Ó Í³ìå÷÷èí³ ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð
ïåíñ³¿ ñêëàäàº 75% ãðîøîâîãî

óòðèìàííÿ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ñëóæáè.



Хто узяв меч на продаж, від нього й

озолотиться. Ми торгуємо зброєю,

армійським майном, ремонтуємо

техніку за кордоном, консультуємо

іноземних командирів... Так, про�

тягом 1992–1995 років сукупний

експорт товарів військового при�

значення досяг 500 мільйонів до�

ларів. А у серпні 2003 року генди�

ректор державної компанії «Укр�

спецекспорт» Валерій Шмаров за�

явив, що у цій сфері ми посідаємо

шосте місце у світі після США, Ро�

сії, Франції, Англії та Німеччини.

Нашим конкурентам це явно не

подобається, їх не може не драту�

вати те, що українські підприєм�

ства утверджуються на ринках ба�

гатьох країн, домовляючись про

взаємовигідне співробітництво.

Додам: це, здебільшого, ринки, на

яких відчувається присутність вій�

ськово�промислового комплексу

(ВПК) могутніх країн... Ми заявили

про себе у Південно�Східній Азії,

Центральній та Північній Африці,

у країнах арабського світу. Пред�

ставників нашого ВПК добре зна�

ють у Китаї, В’єтнамі, Індії, Шрі�Ла�

нці... Звичайно, поява тут українців

викликає у декого сильну алергію,

оскільки Києву вдається укладати

багатомільйонні угоди зі своїми ді�

ловими партнерами (згадаймо хо�

ча б пакистанський танковий кон�

тракт). Тому не дивно, що за допо�

могою різних прийомів, напри�

клад наклепницьких публікацій,

нас уперто хочуть вибити з цієї ко�

лії, знеславити на увесь світ, посія�

ти недовіру до українських вироб�

ників, а відтак загнати на поле біз�

несового ліліпутства.

Що ж, тактика зрозуміла; гравець

(чи гравці?) намагатиметься виб�

рати момент і ударити із засідки,

створивши при цьому матову за�

грозу. У цій грі можуть бути вико�

ристані комбінації, так звані дома�

шні заготовки, розроблені інозем�

ними спецслужбами. Причому, во�

ни не обливаються холодним

потом, якщо раптом хтось розга�

дує їхні плани. Навпаки — з подво�

єною енергією обмізковують нові

схеми. А чому б і не проводити мо�

зкові штурми, якщо в Україні є ба�

гато бажаючих набити гаманець

на цій торгівлі.

Я все думаю, чи не був домаш�

ньою заготовкою номер, який у

1994 році показав на українській

арені тридцятидворічний швед

Ерік Олаф Естенсон? Прибувши до

Києва, цей іноземець попросив пе�

редати йому... ядерні боєзаряди. З

якого це дива? Пан Естенсон нама�

гався переконати наших владомо�

жців, що цей товар допоможе йому

вибити в уряду Швеції фінансову

допомогу для України у сумі 2 міль�

ярди доларів. План шантажу поля�

гав у тому, щоб зібрати у столиці

Швеції ядерну бомбу потужністю

20–30 мегатонн. Наша спецслужба

мусила видворити «циркача» за ме�

жі країни.

«Ринок зброї — справа жорст�

ка, — зазначив ще у 1995 році в ін�

терв’ю «Киевским Ведомостям»

гендиректор державного науково�

виробничого об’єднання «Укрін�

маш» Борис Марусич. — Явних уда�

рів у спину з боку конкурентів по�

ки що не було, але ми відчуваємо,

що фірму повільно намагаються

витіснити з цього ринку». (У квітні

1999 року Борис Марусич загинув

у автомобільній катастрофі.)

Ви гадаєте, що ситуація змінила�

ся у 1996–1997 роках? Ось думка з

цього приводу колишнього голови

СБУ Володимира Радченка: «Ринки

поділені. Нас там ніхто не чекає, а

тим більше ніхто туди не запрошує.

Навпаки. Ряд інсинуацій, зокрема з

українсько�лівійським «співробіт�

ництвом», мають на меті витіснити

Україну з ринку, торпедувати і дис�

кредитувати її. Усіляко нам намага�

лися вставляти палиці в колеса і то�

ді, коли мова йшла про пакистансь�

кий танковий контракт. Конкурен�
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тів було немало...» («Зеркало неде�

ли», 1–7 лютого 1997 року).

Протягом 1998–2004 років Укра�

їну також намагалися виштовхну�

ти з активної торговельної діяль�

ності. І, як завше, ініціатори цих

підступних комбінацій не відчува�

ли браку «чорних» технологій. З

матеріалів мого журналістського

розслідування видно, що проти на�

шої держави вони почали активно

працювати десь з 1994 року.

«Торгівля зброєю — це світ жор�

сткої конкуренції, тут не одягають

білі рукавички. З конкурентами

розправляються за допомогою різ�

них способів, у тому числі шляхом

дискредитації» (З інтерв’ю Євгена

Марчука газеті «Сегодня», 8 листо�

пада 2002 року.).

Нагадаю, що у березні 1994�го в

Адріатиці за допомогою спец�

служб, у тому числі й української,

було затримано «Jadran express».

Ось тут і вихопилися наші против�

ники з головною ідеєю: Україна,

буцімто, є сумнівним торговель�

ним партнером. І цю ідею вони

пронесли крізь роки, кидаючи тінь

то на одного політика чи держав�

ного діяча, то на іншого.

Червень 1995 року. Закордонні

мас�медіа з посиланням на індійсь�

ких спеціалістів двигонули сенса�

цію: мовляв, Україна постачає пе�

реносні зенітно�ракетні комплек�

си «Стріла» до Шрі�Ланки — бо�

йовикам угруповання «Тигри

звільнення Таміл Ілама». Київ спро�

стував інформацію. За моєю версі�

єю, ця комбінація, враховуючи дав�

ні напружені стосунки між Індією

та Пакистаном, розроблялася як

староіндійський захист. Дорікаю�

чи нам нечесною грою на цій час�

тині поля, Індія тим самим намага�

лася активно зіграти на іншій діля�

нці, а саме вплинути на українсь�

ко�пакистанське співробітництво.

На підтвердження версії пропоную

вашій увазі думку тодішнього по�

сла Індії в Україні Рая Радженара

Кумара (у жовтні 1996 року інтер�

в’ю з ним з’явилося на шпальтах

«Киевских Ведомостей»): «...Ми

сподіваємося, що зможемо переко�

нати Україну не продавати танки

Пакистану, оскільки між Індією та

Пакистаном періодично виника�

ють складнощі у взаємостосун�

ках», — сказав пан Кумар.

Саме тоді, у 1996�му, в гру вступає

ще один гравець — Росія. Викорис�

товуючи пакистанську тему, вона

прагне витиснути Україну з індійсь�

кого ринку, на якому сама давним�

давно утвердилася і не має бажання

будь з ким ділити цей пиріг. Росія�

ни, очевидно, знали, що протягом

1997 року «Укрспецекспорт» має

намір укласти з індійськими під�

приємствами кілька великих конт�

рактів на ремонт авіатехніки. Тому

зовсім не випадково російська пре�

са підлила масла у вогонь: мовляв,

Київ порушує договір про нерозпо�

всюдження ракетних технологій,

оскільки запропонував Пакистану

тактичні ракети СС�21, або, як їх ще

називають, «Точка». Придбавши

«Точку», Ісламабад уже не бояти�

меться індійських ракет «Притхві».

Росіяни роблять хід конем — на�

тякають Пакистану, що з Києвом

не варто мати справу. Мовляв, ще у

1994 році Пакистан придбав в

Україні браковані снаряди на 14

мільйонів доларів. Та й взагалі, як

стверджувала газета «Известия»,

«українські фірми запам’яталися

тим, що не роблять різниці між

конфліктуючими сторонами, про�

понуючи свої послуги усім, хто

цього бажає».

Подивіться, як синхронно діяли

проти України її конкуренти, вико�

ристовуючи уже знайому нам «То�

чку». Влітку 1996 року в наступ пі�

шли фігури з американського фла�

нгу (чи не росіяни підказали цей

хід, говорячи про те, що за океа�

ном заплющили очі на сумнівну

комерційну діяльність України?).

Газета «Washington Times» видала

на поживок компромат — українці

озброюють лівійську армію. Публі�

кація з’явилася напередодні засі�

дання міжнародної групи по конт�

ролю за експортом озброєнь і то�

варів подвійного призначення.

Одне в’ється на думці: схеми комп�

рометації планувалися заздалегідь.

Подивіться: наступна нарада вже

згаданої групи відбулася 12–13

грудня того ж року. Але перед цим

була чергова атака з боку

«Washington Times». І знову лівійсь�

ка тема. Це видання опублікувало

фрагменти таємної доповіді ЦРУ

(датована 2 жовтня), в якій гово�

риться, що Київ намагається про�

дати Лівії партію ракет «Точка». Ва�

ртість контракту — більше півміль�

ярда доларів. Окрім усього, Украї�

на, як стверджували агенти ЦРУ, ні�

бито через Лівію направляє зброю

до Ірану. Журналісти нагадують,

що проти Лівії ще 1992 року світо�

ва спільнота запровадила санкції.

«Що можна сказати про «лівійсь�

ку» провокацію? — виступав у 1997

році на шпальтах тижневика «Зер�

кало недели» шеф СБУ Володимир

Радченко. — Матеріали на цю тему

готували одні й ті самі кореспонде�

нти. Статті з’являлися у напружені

часи. І коли вони вже досягли кри�

тичної маси, ми порушили по фак�

ту публікацій кримінальну справу.

До відповідних міжнародних інста�

нцій направили офіційне доручен�

ня з вимогою роз’яснити та переві�

рити... Звичайно, всі шмигнули у ку�

щі: офіційні особи, у тому числі й

представники спецслужби, на яких

були посилання у статтях, від «своїх

слів» відмовилися: «Ми ніколи тако�

го не заявляли, інформації такої не

маємо, і взагалі, чому ви реагуєте на

публікації у газетах такого ґатунку».

Ось такою була відповідь».

У 1996 році ракетна тема вишу�

мовувала новими викриттями. До

старої комори окремі іноземні ви�

дання доточили й таку новину: ні�

бито Україна розглядає можливість

продажу Китаю технології вигото�

влення сучасної міжконтиненталь�

ної балістичної ракети. І знову за�

киди: «Україна — невмілий, нена�

дійний експортер, її угоди супрово�

джуються постійними скандалами.

Зброя, боєприпаси, запчастини, які

пропонують українські постачаль�

ники, бувають неякісними».

Наприкінці 1996�го ця атака за�

хлинулася. І тоді світ почали ляка�

ти «танковим ударом» (воно й не

дивно, адже влітку того ж року

Україна остаточно домовилася з

Пакистаном щодо продажу 320 та�

нків на суму 520 мільйонів дола�

рів). На шпальтах «Независимого

воєнного обозрения» (Росія)

якийсь Вадим Соловйов писав:

«Ось�ось вибухне грандіозний ска�

Ïðîòÿãîì 1992–1995 ðîê³â
ñóêóïíèé åêñïîðò òîâàð³â
â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ 

äîñÿã 500 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. 
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ндал навколо поставок українсь�

ких танків «Т�80 УД» до Пакистану.

Цей танк представляє собою моди�

фікацію російського «Т�80 У».

Українці називають «Т�80 УД» сво�

їм дітищем. Однак майже 90 відсо�

тків комплектуючих деталей та за�

пасних частин до нього виготов�

ляються на російських заводах.

Проте на цих підприємствах не

мають намірів підтримувати укра�

їнську аферу, оскільки противагою

її виступає контракт з Індією...»

Інше видання («Московские но�

вости») виокремлює таку тезу: мов�

ляв, танковий контракт — це деста�

білізуючий фактор у регіоні, оскі�

льки буде порушено баланс сил.

Втім яких тільки нісенітниць не бу�

ло на мас�медійних шпальтах, яки�

ми тільки звинуваченнями не бом�

бардували українську сторону!

У 1998 році здивували світ вели�

ким «відкриттям» журналісти агент�

ства Рейтер: в Уганді вони відшука�

ли сліди 90 українських танків. Че�

рез рік їхні колеги з Бі�бі�сі подали

сенсацію, що ми начебто перекину�

ли свої гелікоптери «Мі–8» для по�

треб повстанців Сьєрра�Леоне. Про

гелікоптери з берегів Дніпра та ра�

кети «земля–земля», що надійшли

начебто ангольській повстанській

організації «УНІТА», протуркотіло

вуха своїм слухачам й агентство

«Africa News Servise». На ці фактики

відреагував міністр закордонних

справ України Борис Тарасюк: «Це

класичний приклад брудної пропа�

ганди, яку навмисне запускають з

відповідних центрів. Поки витрача�

ється час на перевірку інформації,

вона вже встигає утвердитися і за�

вдати шкоди державі» («День», 30

червня 1999 року).

Може виникнути запитання: не�

вже з експортом озброєнь в Украї�

ні усе так гладенько? У 1997 році

Володимир Радченко в інтерв’ю

«Зеркалу недели» визнав: «...Про�

блема не лише у конкурентах, але й

у тому, що ми самі, часом через

брак досвіду, а іноді через свою

дурість, псуємо собі репутацію. До

нас зграями злітаються пройдисві�

ти з близького та далекого зарубі�

жжя з тим, щоб запропонувати свої

посередницькі послуги в експорті

специфічних товарів...»

Чому на усіх світових перехрестях

ми щоразу повторювали, аж захли�

наючись, що в Україні налагоджено

чіткий контроль за експортом

зброї? До речі, про контроль. У лю�

тому 2005 року я поцікавився у

тодішнього голови СБУ Олександра

Турчинова, як спецслужба буде «спо�

стерігати» за цією сферою. Відповідь

була дещо несподіваною. За словами

Олександра Валентиновича, конт�

ролю, як такого, не буде (час уже за�

бувати старі традиції). Однак відом�

ство чітко працюватиме у межах за�

конодавства і не відмовлятиметься

від розслідування кримінальних

справ щодо торговців зброєю.

Навертається на думку випадок,

про який у 1998 році розповів кері�

вник Державної служби експорт�

ного контролю України Віктор Ва�

шилін. Він розкритикував діяль�

ність однієї з вітчизняних компа�

ній: не прислухавшись до думки

військових фахівців, вона відван�

тажила за кордон неякісні боєпри�

паси. Збитки підприємства склали

150 тисяч доларів.

Згадаймо й про контракт давно

минулих років, який змусив добря�

че понервувати наших військови�

ків. У 1995�му ми продали Китаю за

9 мільйонів 380 тисяч доларів ком�

плекс радіоелектронної боротьби

«Почин» (це були станції пере�

шкод авіації СПН�2, СПН�3, СПН�4

та пункти управління ними —

АКПБ, АПУР). Можливо, цей конт�

ракт і не вигулькнув би, якби не но�

та військового аташе посольства

КНР в Україні. Звертаючись до мі�

ністра оброни України, він ствер�

джував, що більшість станцій�пе�

решкод комплексу «Почин» не�

справні, до того ж вони недостат�

ньо надійні у роботі, не можуть

створювати перешкод сучасним

типам літаків. Представник Китаю

просив, щоб українські фахівці до�

помогли технічним обслуговуван�

ням та ремонтом цих станцій.

Цю торговельну операцію мит�

тєво запримітили Головна контро�

льно�ревізійна інспекція МО, вій�

ськова прокуратура. Розпочалася

перевірка. З’явилася підозра, що

наше військове відомство прогада�

ло у фінансовому плані, оскільки

такий комплекс, наприклад, у Росії

коштує близько 11 мільйонів дола�

рів. До того ж Генпрокуратура ін�

формувала главу держави, що «рі�

шення про реалізацію комплексу

«Почин» було прийнято без всебіч�

ного аналізу стану боєготовності

військ та без офіційних експерт�

но�технічних висновків щодо мо�

жливостей його використання у

Збройних Силах України». Здава�

лося б, після такої інформації Вер�

ховний головнокомандувач Лео�

нід Кучма мав би терміново прове�

сти засідання Ради національної

безпеки і оборони, на якому зажа�

дав би термінових пояснень від ге�

нералів. Однак цього не сталося.

В Управлінні радіоелектронної

боротьби з думкою прокуратури не

погоджувалися. Тут стверджували,

що Китаю продали морально заста�

рілу техніку, яка не забезпечувала

надійної охорони нашої держави.

До того ж на її утримання потрібно

було щорічно витрачати близько

мільйона доларів. Тодішній міністр

оборони України Олександр Кузь�

мук вважав, що українсько�китайсь�

кий проект не знизив бойових мо�

жливостей військових частин ра�

діоелектронної боротьби, А щодо

збитків, яких нібито було завдано

нашій армії, то, на думку Олександ�

ра Івановича, «вести мову про це —

некоректно», оскільки ціну визна�

чала компанія, яка продавала техні�

ку, а обґрунтованість фінансових

розрахунків перевіряв Експертно�

технічний комітет при Кабміні.

Однак військова прокуратура не

здавалася. Вона відшукала ще один

факт. Мовляв, готуючи комплекс

«Почин» на продаж, наші фахівці з’я�

сували, що вийшли з ладу окремі

електронні блоки. І тоді було прийн�

ято «мудре» рішення — замінити зі�

псовані деталі справними. А де ж їх

узяти? Звичайно ж, у військових час�

тинах. Тобто постраждали аналогіч�

ні станції радіоелектронної бороть�

би, які залишались на озброєнні. Пі�

сля цього їх перевели до категорії

техніки, яка потребує капітального

ремонту. Оце так комбінація! А га�

рант Конституції — ані пари з вуст.

Кілька років розслідували цю

справу у військовій прокуратурі.

Врешті�решт дійшли висновку, що

складу злочину в діях армійських

бонз немає.

Ó 1998 ðîö³ æóðíàë³ñòè àãåíòñòâà
Ðåéòåð çäèâóâàëè ñâ³ò âåëèêèì

«â³äêðèòòÿì»: â Óãàíä³ âîíè â³äøóêàëè
90 óêðà¿íñüêèõ òàíê³â. 
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Численні рапорти та повідом�

лення про незаконні дії червоно�

армійців і співробітників радянсь�

ких установ не випадково були за�

секречені. Спочатку до жовтня

1956 р., а після «хрущовської відли�

ги» на доступ до них взагалі було

накладено вето. І лише недавно ці

матеріали потрапили до рук до�

слідників. Отже, документи свід�

чать…

Із заяви секретаря Макарівської

повітової військової ради у Ки�

ївську повітову військову раду (14

червня 1922 р.) — про свавілля

червоноармійців школи інструк�

торів 44�го гаубичного артиле�

рійського дивізіону: «…местная

власть и ответчики не знают, име�

ют они дело с бандитами или с

красноармейцами.

8 июня 1922 года в шесть часов

вечера в село Копылов прибыла

школа инструкторов. На вопросы

местной власти, кто они, неизвест�

ные угрожали им плетками или

указывали на небо, мол, там спро�

си документы.

ПРО ННЕЕППРРААВВДДУУ
ОДНИМИ З ПЕРШИХ У БІЛЬШОВИЦЬКІ
КОНЦТАБОРИ ПОТРАПИЛИ УКРАЇНЦІ

Ó Ãàëóçåâîìó
äåðæàâíîìó àðõ³â³
Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè
çáåð³ãàþòüñÿ
äîêóìåíòè, äàòîâàí³
1921–1923 ðð., 
ÿê³ ïðîëèâàþòü
ñâ³òëî íà òå, ÿê íà-
ñïðàâä³ ìîñêîâñüê³
«÷åðâîí³» òà ¿õí³
óêðà¿íñüê³ ïðèñëóæ-
íèêè âñòàíîâëþâàëè
äèêòàòóðó ïðîëå-
òàð³àòó â Óêðà¿í³. 

ППРРААВВДДАА
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Они были во главе с начальни�

ком т. Мякотиным и политруком

Шаповаловым. Всего около 60 че�

ловек. Мякотин потребовал пред�

седателя сельсовета. Затем, сидя на

лошади с плеткой в руке, напал на

пришедшего председателя, осыпал

его бранью и потребовал дать ему

сенокос для пастбища. Ему выде�

лили четыре десятины. Он к ним

самовольно прихватил еще две.

В десять часов вечера его люди

сняли сельский обход, что охра�

нял село от бандитов. В одиннад�

цать ночи добивались к жене сек�

ретаря сельсовета с требованием

отворить им дверь, желая иметь с

ней половые сношения. В двенад�

цать ночи напали на квартиру от�

сутствовавшего гр. Александра Ду�

бенко, угрожая насилием, отчего

14�летняя девочка выскочила че�

рез окно на улицу раздетой и наде�

лала крику. Днем 10 июня в кварти�

ре Никифора Костенко хотели за�

брать из печи еще недопеченный

хлеб».

Можна сказати, що макарівці

відбулися легким переляком. Мен�

ше «пощастило» мешканцям Три�

пільського району: їх протягом

тривалого часу тероризували…

«борці» з бандитським «бєспрєдє�

лом». 18 серпня 1922 р. секретар

Київської повітової військової ра�

ди в доповіді про стан справ у

Трипільському районі зазначав:

«…Преступления в районе Виты

Почтовой производятся не только

бандой Музюка, а и приблизитель�

но двадцатью людьми, вооружен�

ными винтовками. Их вооружил

районный оперуполномоченный.

Они выходят верст на двадцать

вверх по Днепру ночью, якобы для

ликвидации банды Музюка, и гра�

бят граждан. Плюс к этому выявлен

еще один такой «отряд», который

по ночам грабит водяные мельни�

цы. Это команда бронепарохода,

причем бандиты действуют в мас�

ках… Вооружает эти банды, по до�

несениям местных жителей, стар�

ший оперуполномоченный Басан�

ский (бывший атаман банды). До

этого в банде Зеленого он был ди�

визионным судьей. Он отлавлива�

ет бывших «зеленовцев» или про�

сто граждан, неприятных ему по

личным мотивам, дает срок, чтобы

те записались к нему в «банду». Ес�

ли кто не соглашается, объявляет

их бандитами.

Большинство оперсотрудников

при райуполномоченном — быв�

шие бандиты. Оружие Басанским

разбрасывается направо и налево.

Таким ведением борьбы не удастся

выловить банду Музюка».

Проте незабаром послідовники

Басанського з'явилися і в Ма�

карівському районі. Вже через

місяць уповноважений Київського

повіту ГПУ доповідав у Київську

повітову військову раду про сва�

вілля, що чинить старший опер�

співробітник Макарівського райо�

ну Соколов. Витяг з документа

свідчить, що «…он окружил себя

разной уголовщиной под видом

оперсотрудников по борьбе с бан�

дитизмом, разъезжает по селам,

дискредитирует власть».

Так звані оперспівробітники, які

нібито вели боротьбу з криміналь�

ними елементами та бандформу�

ваннями, не забували дбати про

особисті «класові» інтереси: чини�

ли самосуд і при цьому поповню�

вали власні кишені, грабуючи на�

селення. Мешканець селища

Підгірці Яков Круглик у заяві на

ім'я голови сільради писав: «…При�

шли пять человек с оружием, од�

ним понятым от сельрады, заяви�

ли, что они есть чекисты и им

предписано сделать обыск у меня.

Но оружия не нашли. Тогда чекис�

ты составили протокол и забрали у

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

Îïåðñï³âðîá³òíèêè íå çàáóâàëè äáàòè
ïðî îñîáèñò³ «êëàñîâ³» ³íòåðåñè:

÷èíèëè ñàìîñóä ³ ïðè öüîìó
ïîïîâíþâàëè âëàñí³ êèøåí³,

ãðàáóþ÷è íàñåëåííÿ. 
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меня кожаную тужурку. После это�

го мне было приказано явиться к

ним на квартиру на следующий

день с оружием. Я пришел и сказал,

что у меня его нет. Они приказали

мне его купить и доставить, и сно�

ва угрожали мне расправой. Я про�

шу сельраду защитить меня от не�

законных действий чекистов».

Чекісти того дня завітали і до од�

носельця Круглика — Павла Дон�

ченка. Його батько був шокований

поведінкою представників влади:

«…был обыск у сына Павла. Чекис�

ты выражались площадной бра�

нью, забрали его собственные ве�

щи — старую кожаную тужурку, ру�

баху, десять простых черных ка�

рандашей, два куска сала и кожух

сына. Павлу приказали на следую�

щий день явиться к ним с оружием.

А вещи, сказали, не вернут, так как

они признаны казенными».

Інколи шляхи «борців за ко�

муністичну ідею» перетинались. У

червні 1922 р. в заяві до повітової

військової ради голова комісії з

вилучення церковних цінностей

Бородянської волості Михайло

Тарасюк скаржився: «5 июня 1922

года в девять часов вечера я при�

был в село Бабинцы для изъятия

церковных ценностей. Со мной,

как охрана, прибыло пять курсан�

тов и красноармейцы. Но во вре�

мя моей работы в церковь явился

в пьяном виде оперсотрудник Ос�

тровский и привел с собой не�

сколько человек, тоже пьяных.

Потом он стал приглашать кур�

сантов и красноармейцев выпить

с ним. Когда они отказались, он

учинил у церкви скандал, тем са�

мым поставив под угрозу срыва

работу комиссии. Селяне из об�

щины верующих заявили: «Вы за�

бираете у нас ценности, а такие,

как Островский, будут их пропи�

вать». Я считаю, что такие сотруд�

ники не истребят бандитов».

Доповіді про свавілля червоно�

армійців надходили майже щодня.

У березні 1922 р. в заяві на ім’я сек�

ретаря Київського повіту секретар

Ворзельської волосної військової

ради зазначав: «Красноармейцами

50�го полка из самолюбия аресто�

ваны жители хутора Забуча — член

совета Юхим Коваль, ответчики

Игнат и Григорий Безсмертные,

гражданин Иван Шостик. Арест

проходил без всякой регистрации

и представленного обвинения. Все

были направлены в штаб полка в

Фасовую Бышевской волости. Поз�

же их обвинили в попытке обезо�

ружить отряд в одиннадцать чело�

век. А ведь арестованные только

потребовали от командиров при�

бывающих на постой воинских

подразделений предъявления до�

кументов».

На початку 20�х років Червона

Армія потребувала поповнення

кінних загонів. По всіх районах бу�

ла оголошена «розверстка» — за�

безпечення військових частин

кіньми шляхом їх закупівлі на селі.

Мабуть, немає сенсу пояснювати,

що грошові виплати були просто

символічними, до того ж червоно�

армійці не завжди бажали розра�

ховуватися з українськими селяна�

ми. Нерідко вони просто відбира�

ли майно у законних власників.

Наприклад, 15 липня 1922 р. голо�

ва Леонівської сільради Київського

повіту надав таку інформацію сек�

ретарю Київської повітової вій�

ськової ради: «В этот день красно�

армейцы 9�го кавалерийского

полка Котовской дивизии приеха�

ли с требованием подвод, которых

на то время не было, — все были в

поле. А поля находятся на расстоя�

нии 4�х верст от села.

Красноармейцы ездили по по�

лям и огородам в поисках подвод и

всех попадавшихся по пути изби�

вали обнаженными шашками и

плетками до полусмерти, не ис�

ключая и женщин. Есть много ра�

ненных шашками».

Архіви свідчать, що ще задовго

до появи фашистських концта�

борів їхні прототипи існували у

соціалістичній Україні. Для при�

кладу ознайомимося з вироком

київського окружного військово�

революційного (на правах фрон�

тового) трибуналу від 3 вересня

1920 р.: «В городе Киеве рассмот�

рели дело в отношении помощни�

ка начальника Подольской воен�

но�инженерной дистанции Алек�

сея Бодунгена, 39 лет, из дворян.

Он является способным инже�

нером, проявлял при исполнении

служебных обязанностей при со�

ветской власти скрытый саботаж,

воздерживался от личной иници�

ативы и служил рабоче�крестьян�

скому правительству в силу необ�

ходимости «постольку�посколь�

ку». Занимаясь коммерцией, по�

гряз в буржуазном мещанстве.

При неоднократном уходе совет�

ской власти не делал попыток эва�

куироваться с ней.

У петлюровской власти, получив

деньги на зарплату рабочим, не

донес о них при приходе совет�

ской власти. Получив для этого

350 000 рублей украинской валю�

той и воспользовавшись тем, что

на рынке она ценилась выше со�

ветских денежных знаков, поме�

нял украинские деньги на совет�

ские со спекулятивной целью.

Скупал вещи, в том числе военно�

го образца, и перепродавал их по

более высоким ценам в Виннице

белополякам.

Трибунал решил: работа инжене�

ра Бодунгена возможна при нали�

чии строгого над ним политичес�

кого контроля вне пределов УССР.

Его приговорили к шести месяцам

заключения в концентрационном

лагере, высылке за пределы УССР и

отправке его в распоряжение Нар�

компути РСФСР».

Всім відомо, що найбільшого по�

ширення боротьба з «ворогами на�

роду» набула при сталінському ре�

жимі в 30�ті роки. Проте, згідно з

архівними документами, ще на�

прикінці 1920 р. на території Ук�

раїни військові трибунали масово

розглядали справи «ворогів рес�

публіки», або, як їх ще називали,

«ворогів робітників і селян». Суворі

вироки (нерідко — розстрільні)

писалися практично під копірку:

«за контрреволюційну агітацію

проти радянської влади». 

Влада, яка насаджувалася шля�

хом насильства, залякування, ви�

нищення еліти, була приречена.

Нині український народ здобув не�

залежність. Але ми маємо зберегти

пам'ять про ті трагічні події, зроби�

ти все можливе, щоб подібне ніко�

ли не повторилося. 

Þð³é ÑÌªËÎÂ

Ñóâîð³ âèðîêè (íåð³äêî —
ðîçñòð³ëüí³) ïèñàëèñÿ ïðàêòè÷íî 

ï³ä êîï³ðêó: «çà êîíòððåâîëþö³éíó
àã³òàö³þ ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè».
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МЕЦЕНАТИ І ВІЙСЬКО

Це черговий «продукт» українсько�

го шоу�бізнесу, створений за під�

тримки колишніх військових і

присвячений людям у погонах.

Олександр Яременко — у мину�

лому капітан збройних сил, інстру�

ктор з рукопашного бою у підроз�

ділах спеціального призначення, а

нині — автор і виконавець пісень,

який у своїй творчості не оминає

тематики справжньої чоловічої

професії. На пісню нового альбому

«Я піднімусь» він зробив кліп, який

присвятив військовим. На презен�

тації останньої відеороботи сам

Яременко охарактеризував її так:

— Музичні відеокліпи країн пост�

радянського простору зациклилися

на створенні жіночих образів у сти�

лі «вамп» та «сексі», а чоловічих —

таких собі солоденьких хлопчиків.

Образ справжнього чоловіка непо�

мітно стирається. Ось ми й виріши�

ли повернути все на «круги своя».

«Я піднімусь» — не перший су�

часний вітчизняний твір на війсь�

ково�патріотичну тематику. На�

приклад, пісня заслуженого артис�

та України Олега Гаврилюка «Офі�

церська честь» вже встигла

облетіти всю країну та запасти у

серце не лише військовим. Цікаво,

що обидві пісні об’єднує не тільки

військова тематика, а й те, що фі�

нансову допомогу в їх створенні

надала фірма «ЕПОС» в особі її ди�

ректора Сергія Коженевського. Що

ж спонукає людей, здавалося б, не

причетних до армії спонсувати по�

дібні заходи?

Все життя Сергія Коженевського

пов’язане з музикою. У шкільні ро�

ки — баян та бас�гітара, у КВІРТУ —

хор. 

Віддавши службі в

лавах збройних сил

майже дев’ятна�

дцять років, у 1994�

му майор Коженев�

ський звільнився і

розпочав нове жит�

тя. Проявивши свої

здібності у бізнесі,

він досяг у цій сфері

чималих успіхів.

Коли очолювана

ним бізнес�маши�

на під назвою

«ЕПОС» впевнено

«виїхала на широку

дорогу» та набрала

обертів, думати про

власну кар’єру спі�

вака чи музиканта

було вже, м’яко ка�

жучи, запізно. Ось

тоді й з’явилося ба�

жання допомагати

людям, творчість і

життя яких тісно

пов’язані зі служ�

бою в армії.

– Патріотична пісня, перекона�

ний Сергій Романович, зміцнює

бойовий дух захисників Батьків�

щини та підносить значущість

професії військового. Разом з тим

вона, без перебільшення, є складо�

вою військово�патріотичного ви�

ховання. 

За допомогою пісні ми створює�

мо позитивний імідж Збройних

Сил України та на прикладі

«ЕПОСу» показуємо, що українська

армія потребує підтримки. От і до�

велося мені освоїти ще одну про�

фесію — спонсора. Та вона аж ніяк

не продиктована даниною моді на

військову тематику! Це поклик сер�

ця і душі митця, вияв моїх патрі�

отичних почуттів.

Після таких слів з’являється на�

дія, що армія ніколи не залишиться

поза увагою справжніх патріотів

своєї країни, які мають можливість

підтримувати позитивний імідж

армії та примножувати її творчу

скарбницю шедеврами військової

пісні. Якщо «армія» таких людей, як

Сергій Коженевський, буде рости і

міцніти, то міцнітиме й дух україн�

ського війська. Сучасна військово�

патріотична пісня виходить із

незабуття.

Òàðàñ ÁÎÐÎÂÎÊ

ПОВІРИТИ В СЕБЕ

ІІ  ППЕЕРРЕЕММООГГТТИИ!!
Ó Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³öåð³â ÇÑÓ çà
ï³äòðèìêè «ÅÏÎÑó» â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ â³-
äåîêë³ïó Îëåêñàíäðà ßðåìåíêà «ß ï³äí³ìóñü». 

Ñåðã³é Êîæåíåâñüêèé:
«Óêðà¿íñüêà àðì³ÿ ïîòðåáóº
ï³äòðèìêè ñóñï³ëüñòâà 
³ ìåöåíàò³â çîêðåìà!»

Îëåêñàíäð ßðåìåíêî:
«Îáðàç ñïðàâæíüîãî

÷îëîâ³êà íåïîì³òíî
ñòèðàºòüñÿ. Îñü ìè é
âèð³øèëè ïîâåðíóòè
âñå íà «êðóãè ñâîÿ».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

А вже у 70�х роках ХVІІІ століття,

у зв’язку з підготовкою до війни

проти султанської Туреччини, гос�

піталь розгорнули у великий війсь�

ково�польовий медичний заклад. З

часом він став постійним госпіта�

лем ІІІ класу. Начальником його

був призначений Доктор Україн�

ської дивізії Август Леріус. Тоді гос�

піталь організаційно входив до

складу армій, якими командували

видатні військові діячі О. Суворов

та П. Румянцев.

Вітчизняна війна 1812 року ста�

ла серйозним випробуванням для

госпіталю. Кількість поранених та

хворих іноді сягала двох тисяч.

У 30–40�х роках ХІХ століття ве�

деться активне будівництво госпі�

тального укріплення Києво�Печер�

ської фортеці, і госпіталь отримує

новий лікувальний корпус — один

із найкращих на той час у Росії — та

інші господарчі споруди. У 1849

році на його базі створюються клі�

ніки медичного факультету Універ�

ситету Святого Володимира. Госпі�

таль стає провідним медичним за�

кладом того часу. Його авторитет

пов’язаний з науково�медичною та

педагогічною діяльністю талано�

витих лікарів — засновників меди�

чних шкіл в Україні.

Запровадження в Росії інституту

сестер милосердя і доповнення

ним у 1860 році штату госпіталю

ознаменувало новий етап у діяль�

ності цього лікувального закла�

ду — створення кадрів медичних

сестер. Під час Першої світової вій�

ни він був уже одним із найпотуж�

ніших. Так, тільки кількість пора�

нених та хворих, що одночасно лі�

кувалися в госпіталі під час наступу

на Південно�Західному фронті у

1916 році (Брусиловський про�

рив), сягала 14 тис. чоловік.

Після революції 1917 року госпі�

таль, як і Київ, переходив з рук у ру�

ки до різних політичних і військо�

вих сил. Змінювалися його назва й

керівництво. Так, у листопаді 1917

року за розпорядженням С. Петлю�

ри (одного із керівників УНР) він

був перейменований в «Українсь�

кий генеральний військовий шпи�

таль», а головним лікарем призна�

чений доктор Л. Кобилянський.

У роки громадянської війни гос�

піталь відігравав значну роль у бо�

ротьбі з інфекційними захворю�

ваннями. Так, у 1922 році він мав 25

відділень на дві тисячі ліжок, і тоді

ж постало питання про створення

ЗЦІЛЕННЯ ТА НАДІЇ
Ãîëîâíèé â³éñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü Ì³í³-
ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè º îäíèì ³ç íàéñòà-
ð³øèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â íàøî¿ äåðæàâè. Éîãî
³ñòîð³ÿ áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ç 1755 ðîêó, êîëè çà
êëîïîòàííÿì êè¿âñüêîãî ãóáåðíàòîðà òà çà ð³-
øåííÿì Ìåäè÷íî¿ êàíöåëÿð³¿ áóâ â³äêðèòèé
ïîëüîâèé ãîñï³òàëü íà 50 ë³æîê.

ЦЦИИТТААДДЕЕЛЛЬЬ



кадрів військово�медичної служби

для Червоної Армії.

При госпіталі відновили роботу

клінічні кафедри медичного факу�

льтету університету, згодом медич�

ного інституту. У 1928 році була

створена Школа санітарних ін�

структорів, а у 1938 — організовані

Курси удосконалення лікарів та

фельдшерів.

У 1939 році, після визволення За�

хідної України, госпіталь входив до

складу Українського фронту як спе�

ціалізований хірургічний на дві ти�

сячі ліжок. Головним хірургом був

призначений професор І. Іщенко.

У повній готовності зустрів колек�

тив Київського окружного військо�

вого госпіталю суворі випробуван�

ня Великої Вітчизняної. З перших

днів війни він був переформований

у 408�й евакогоспіталь на дві тисячі

ліжок. На його базі було сформова�

но 60 військово�польових госпіта�

лів, і в подальшому він входив до

складу Південно�Західного фронту,

Сибірського військового округу,

Першого та Третього Українських

фронтів. За роки війни на лікуванні

у ньому перебувало близько шести

тисяч поранених та хворих, 81 від�

соток з яких повернулися на фронт.

У 70–80�і роки медичні праців�

ники госпіталю брали участь в лік�

відації холери на Поволжі та в Ка�

ракалпакській АРСР, надавали ме�

дичну допомогу народу Анголи,

В’єтнаму, Куби, Ефіопії, Афганіста�

ну та інших країн світу. За 10 років

(1979–1989) в госпіталі пройшли

курс лікування понад 800 воїнів�

«афганців».

У 1986–1987 роках в районах,

що постраждали від наслідків Чор�

нобильської катастрофи, постійно

працювали 70 медичних праців�

ників госпіталю, а в самому госпі�

талі тоді пролікувалися близько

600 ліквідаторів.

Після проголошення незалежно�

сті та створення Збройних Сил

України Київський окружний війсь�

ковий госпіталь був перетворений

у Головний військовий клінічний

госпіталь Міністерства оборони

України. На сьогодні до штату ГВКГ

входять 19 лікувально�діагностич�

них клінік, 40 лікувальних відділень

на 1125 ліжок, лабораторний

центр, центр променевої діагнос�

тики та терапії, фармацевтичний

центр та служби забезпечення. У го�

спіталі працюють 23 заслужених лі�

каря України, 4 доктора медичних
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наук, 45 кандидатів медичних наук,

понад 150 лікарів вищої категорії.

Щорічно тут надається допомога

понад 20 тисячам хворих.

Світовим рівнем хірургічних

операцій, сучасними технологія�

ми, передовими методами лікуван�

ня славиться клініка нейрохірургії

та невралгії. В клініці абдоміналь�

ної хірургії сьогодні виконується

широкий діапазон оперативних

втручань, у тому числі всі види ен�

доскопічних операцій. У галузі ла�

параскопічної хірургії клініка та її

відділення завдяки таким лікарям,

як В. Чернєв та кандидат медичних

наук В. Конєв, є визнаними лідера�

ми в Україні.

Кожна справа, як відомо, слави�

ться майстрами. А якщо за ними

стоїть ціла команда фахівців, то ус�

піх гарантований. Яскравим при�

кладом цього є робота клініки ане�

стезіології та реанімації. Началь�

ник клініки полковник медичної

служби Г. Трещалін зумів підібрати

чудову команду фахівців.

В українців є прислів’я: який ха�

зяїн — така й хата. А клініка гінеко�

логії має справжнього хазяїна. Це

кандидат медичних наук В. Ліщук,

який її очолює. Він не тільки про�

фесіонал високого рівня, а й уваж�

на, чуйна та принципова людина.

Справ дуже багато, проте ніколи

начальник клініки та його підлеглі

не відмовлять у прийомі, жодна

людина не піде від них, не отрима�

вши допомоги.

Класичні традиції вітчизняної

терапевтичної школи, глибока обі�

знаність в сучасних методах діаг�

ностики та лікування хвороб сер�

ця — це клініка кардіології, яка є

надією для багатьох пацієнтів, які

тут лікуються. 

Клініка інфекційних хвороб гос�

піталю є однією із кращих в Украї�

ні. Майже 40 років цей підрозділ

очолював заслужений лікар Украї�

ни, професор М. Городецький. А в

клініці амбулаторної допомоги за�

проваджена сучасна та популярна

форма обслуговування — денний

стаціонар.

Хворий, переступивши поріг го�

спіталю, потрапляє в обстановку

доброзичливої уваги, чуйності,

турботи, сердечної теплоти, відчу�

ває себе головною людиною, задля

якої все тут продумано, зручно об�

лаштовано, а люди у білих халатах

покликані служити саме йому. 

Нелегко сьогодні утримувати ве�

лике тилове господарство госпіта�

лю, але завдяки самовідданій праці

фахівців всі служби забезпечення

працюють злагоджено, а старанно

доглянута територія нагадує парк

старовинного замку.

Ìèõàéëî ÁÎÉ×ÀÊ, 
Íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî â³éñüêîâîãî

êë³í³÷íîãî ãîñï³òàëþ
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«9�та рота» — спільний проект

українського телеканалу «1+1» і ро�

сійської телекомпанії «Слово». Ва�

ртість його — майже 10 млн дол. (із

них 450 тис. пішло на зйомку вибу�

ху літака, яка тривала 17 днів). Крім

того, в масовці були задіяні дві ти�

сячі чоловік. 

Частина зйомок велася в Криму

за участю українських військово�

службовців. На зустрічі з команду�

вачем Військово�Морських Сил

Збройних Сил України віце�адмі�

ралом Ігорем Князем російський

режисер Федір Бондарчук подяку�

вав українським військовим моря�

кам за допомогу. 

— Таких масштабних батальних

картин не знімали в країнах СНД

уже років двадцять. Але завдяки ва�

шим офіцерам і матросам ми змог�

ли зробити все заплановане, — від�

значив Бондарчук. — Мене цікави�

ла не сама війна, а те, як вирішува�

лась ситуація, у яку потрапили

молоді бійці: зрадництво і хороб�

рість, ціна чоловічої дружби. Мені,

я сподіваюся, вдалося передати го�

ловне — психологічний стан тієї

війни. Не всім «штабним» генера�

лам цей фільм сподобається. Сол�

дати�«афганці» мене зрозуміють

краще — ми намагалися передати

реалії війни. За п’ять місяців було

задіяно 300 військовослужбовців,

20 танків, БТРів і БМП, системи за�

лпового вогню «Град», майже 30

одиниць автомобільної техніки,

вертольоти і літаки ВМС, ВПС і ар�

мійської авіації Сухопутних військ. 

Сюжетом для картини послужи�

ла реальна історія — бій 9�ї роти

345�го парашутно�десантного пол�

ку (полку «штрафників») на висоті

«3234», яким командував Герой Ра�

дянського Союзу Валерій Востро�

тін. У роті служили відчайдухи�со�

лдати. І саме з «дев’ятки» вийшло

найбільше Героїв Радянського Со�

юзу. В бою під Хостом 9�та рота

вступила в бій з «духами», що кіль�

кісно переважали у кілька разів.

Головний консультант фільму —

москвич Андрій Кузнєцов, кавалер

ордена Червоної Зірки, один із во�

сьми щасливчиків, що вижили у

тому бою.

Проте військові історики помі�

тили «пастку неправди». Бої за ви�

соту «3234» відбулися двома рока�

ми раніше, ніж це показано у фі�

льмі (операція «Магістраль» при

деблокуванні міста Хост). А вете�

рани�«афганці» з 345�го ПДП ска�

жуть, що тоді загинуло не більше

десяти чоловік зі ста. І їм цей ду�

тий «художній героїзм» не потріб�

ний. Але в художньому фільмі, на

відміну від документального, до�

пускається відхилення від реаль�

них подій.

Фільм видовищний. У ньому —

марсіанські пейзажі «Афгану», кар�

коломні віражі вертольотів… І про�

литій крові — віриш. Падіння і ви�

бух підбитого «духами» транспор�

тного літака знято за високим кла�

сом. Глядач стає безпосереднім

свідком війни. Творці «9�ї роти» на�

магаються примусити нас і гляда�

чів дві години прожити життям

тих 18�річних юнаків. Як і вони,

попрощалися з коханими, почули

від забитих війною «прапорів» Ди�
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ВІДЛУННЯ «АФГАНУ»

КІНО БЕЗ РЕТУШІ 
ТА ФАЛЬШІ
Ó ê³íîòåàòðàõ çà ïåðø³ äåñÿòü äí³â ïîêàçó «9-¿
ðîòè» áóëî ïðîäàíî êâèòê³â íà 15 ìëí 
359 òèñ. äîëàð³â. Ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â ñÿãíóëà
ìàéæå ÷îòèðüîõ ì³ëüéîí³â. Â óêðà¿íñüêîìó òà
ðîñ³éñüêîìó ê³íîïðîêàò³ çíàõîäÿòüñÿ 422 êîï³¿
ô³ëüìó. Àáñîëþòíèé ðåêîðä äëÿ êðà¿í ÑÍÄ! 

НЕСТАТУТНА



гала та Хохла, що ми — не люди, а

гарматне м’ясо. Щоб ми, як і ті хло�

пці — принижені й ображені —

зрозуміли, чого варта людська гід�

ність на війні. Хоча б на час зрідни�

лися з ними, кричали від звіриного

жаху, боялися смерті своїх товари�

шів. Насамкінець, коли солдати

відбиваються від моджахедів, коли

«люди рвуть один одного мало не

зубами в лютій рукопашній», коли

стає ясно, що всі хлопці приречені

на смерть, забуваєш, що це фільм...

Дехто дорікатиме Бондарчуку,

мовляв, фільм не вийшов ціліс�

ним. Подібний до кліпів, на які він

майстер. Почасти це так. Камера

надто пильно розглядає полкову

повію Білосніжку (ніби з глянце�

вої обкладинки «Плейбоя»), схід і

захід сонця в афганських горах,

Михайла Пореченкова (Дигало),

який сидить серед червоного ма�

ку, голлівудський оскал старого

«афганця» Бондарчука (прапор�

щика Хохла). Комусь не сподоба�

ється епізод, коли актору Олексію

Чадову довелося скинути з себе

героїчну маску балабановської

«Війни» і «від страху обмочитися

та розмазувати соплі по облич�

чю». Впевнений — «штабні» офі�

цери не сприймуть «учебку». Адже

й тут Федір Бондарчук «огидно»

чесний: виховує хлопців метода�

ми жорстокими і непривабливи�

ми, зате… ефективними. 

— Коли лежиш на лінії вогню чи

йдеш врукопашну, думаєш про ін�

ше. Для тебе існує лише миттє�

вість, коли головним стає не від�

ступити, не «підставити» друзів, —

навчав «молодняк» Дигало. — Уме�

рти, але зробити! Головне — вико�

нати наказ!.. 

І «наші» наказ виконують. Ціною

власного життя у жорстокому

останньому бою з «Чорними леле�

ками» — найманцями тоді ще ніко�

му не відомого командира Усами

бен Ладена. Вони утримають висо�

ту, не відступлять ні на крок, — і

майже всі загинуть, не знаючи про

те, що про 9�ту роту на тій далекій

уже нікому не потрібній висоті

«3234» серед безладної метушні,

що супроводжувала вивід військ з

«Афгану» просто… забули!

«9�та рота» вистрілила. Є фільм,

що викликає самоповагу і гордість.

Він — не про документальні події

афганської війни, а про нас, сього�

днішніх. І це не байка, не фантазія.

Я бачив на власні очі, як після пере�

гляду фільму глядачі або нервово

курили, або мовчали і думали. І бу�

ло таке відчуття, ніби вони втрати�

ли дуже близьких їм людей. «9�та

рота» начисто позбавлена фальші.

Тут все в міру — сміх і страх, ле�

мент і шепіт, дурість і розпач,

смерть і життя…

— Кіно заражає мільйони різних

людей схожими почуттями і зму�

шує їх переживати за лічені хвили�

ни такі емоції, які в звичайному

житті вони пережити не можуть, —

сказав на презентації фільму в Киє�

ві продюсер та співвласник каналу

«1+1» Олександр Роднянський. 

Справді, емоційний досвід ро�

бить і окремих людей, і всю націю

більш зрілою. Він може бути тільки

своїм, а не позиченим. І є надія, що

хороших фільмів буде ще багато.

Отже, на «9�ту роту» треба йти і ди�

витись. А висновки глядач нехай

робить сам.

Îëåã ÊÀÏ²ØÎÍ

АКТУАЛЬНО

Þð³é ØÒÓÐÌÀ,
ïîëêîâíèê, ó÷àñíèê
áîéîâèõ ä³é 
â Àôãàí³ñòàí³:
— Ó ô³ëüì³ íåìàº ñëà-
âíèõ òðàäèö³é — ïðè-
ñÿãè, ïåðøîãî ñòðèáêà,
âðó÷åííÿ ïàðàøóòà,
òîãî øèêó, ç ÿêèì íî-
ñèëè áåðåò. ª ò³ëüêè
íåíàâèñòü äî àðì³¿. Öå
äóæå ñòðàøíèé ô³ëüì.
Íà íüîìó âèðîñòå ÷åð-
ãîâå ïîêîë³ííÿ, ùî áó-
äå íåíàâèä³òè ³ñòîð³þ. 

ßÊÅ ÂÐÀÆÅÍÍß ÑÏÐÀÂÈÂ ÍÀ ÂÀÑ Ô²ËÜÌ «9 ÐÎÒÀ»?

Ìèõàéëî ËÀÃÓÍÎÂ,
ðîá³òíèê:
— Ñêëàäíó òåìó â³éíè
Ôåä³ð Áîíäàð÷óê çó-
ì³â ïîäàòè äåë³êàòíî.
Ó ô³ëüì³ íåìàº íàäòî
êðèâàâèõ ñöåí. Ïðîòå
ðîçóì³ºø, ùî â³äáó-
âàëîñÿ â «Àôãàí³».
Íåìàº áåçñòðàøíèõ
õëîï÷èê³â, ùî æàäà-
þòü ïîäâèã³â. Àëå ðî-
çóì³ºø, ùî çìóøóâà-
ëî ¿õ ðèçèêóâàòè ñâî¿ì
æèòòÿì.

Íàòàë³ÿ ÏÎÃÎÐªËÎ-
ÂÀ, ãîëîâíèé ðåäàê-
òîð âèäàâíèöòâà:
— Íà ìîþ äóìêó, äâ³
ãîäèíè, «óêðàäåí³» ç
òâîãî æèòòÿ, çàì³ñòü
êóõí³, òåëåâ³çîðà — íå
äóæå áàãàòî. Òèì á³-
ëüøå, ùî ëþäèíà, ÿêà
ïîïðîñèëà ¿õ ó òåáå,
ãîâîðèòü ïðî äóõîâ-
í³ñòü… Äàé Áîæå, ùîá
«9-òà ðîòà» çàö³êà-
âèëà ùå 18-ð³÷íèõ
õëîïö³â. 
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*** 
— Îô³öåðè ïîâèíí³ ïîñò³éíî ï³äâè-
ùóâàòè ñâ³é êóëüòóðíî-îñâ³òí³é ð³-
âåíü: õîäèòè â òåàòð, ÷èòàòè êíèæ-
êè… ß, íàïðèêëàä, íåùîäàâíî äóæå
ö³êàâó êíèæêó ïðî÷èòàâ, íàçèâà-
ºòüñÿ «Ïëàõà», àâòîð ×èíã³çõàí
Àéòìàòîâ…

*** 
— Âèêëè÷òå äî ìåíå ïîâàð³â – â³ä-
á³éíèê³â ³ çâàðíèê³â öüîãî ì’ÿñà…

*** 
— Çàïàì’ÿòàéòå: øóðóï, çàáèòèé
ìîëîòêîì, òðèìàºòüñÿ êðàùå, í³æ
öâÿõ, çàêðó÷åíèé âèêðóòêîþ…

*** 
— Íåãàéíî ïîïîâí³òü áîºïðèïàñè
îñîáîâèì ñêëàäîì…

*** 
— Ï³ñëÿ â³éíè Í³ìå÷÷èíà áóëà ÷åò-
âåðòîâàíà íà òðè ð³âíèõ ïîëîâèíè…

*** 
— Òîâàðèø³ êóðñàíòè, êîëè ÿ ïåðå-
â³ðÿâ âàø³ êîíñïåêòè, ó ìåíå âî-
ëîññÿ ñòîÿëî ïåðïåíäèêóëÿðíî ïî-
âåðõí³ ãîëîâè…

*** 
— ×îìó âè íà çàíÿòòÿ íå ïðèéøëè?
Çàõâîð³ëè? Âè ùî, ë³êàð Àéáî-
ëèòü?..

*** 
— Íåãàéíî ïðèáåð³òü ïîðÿäîê!..

*** 
— Õòîñü ïðèäóìàâ êîëåñî
É äîïîì³ã íàì æèòè.
— Çâèêëè ìè ïî ïîë³ãîíàõ
Ï³øêè êîëåñèòè…

*** 
— Ìè øàíóºìî ë³ñè:
Äóá ³ ãîðîáèíó.

— Â äåíü âèñòðóãóºì ïî äâ³,
À òî é òðè äðàáèíè…

*** 
— Ô³çêóëüòóðà ó ïîëêó
Äàëåêà â³ä íîðìè.
— Âèíóâàòå àòåëüº,
Ùî ìè â ïîãàí³é ôîðì³…

*** 
— ß ó÷èëèùå çàê³í÷èâ

Ç «÷åðâîíèì» äèïëîìîì.
— Îò çíàííÿ é äîïîìàãàþòü
Ïðàöþâàòè ëîìîì…

*** 
— Ëåäâå ñîíöå ïðîáèâàº
Ãàóïòâàõòè ãðàòè.
— Òðåáà áóëî íà ïîñòó
Ìåíøå çàãîðÿòè…

*** 
ßêîñü îô³öåðó ñòàëî

ö³êàâî, ùî æ òàêå öåé
«ñåêñ ïî òåëåôîíó», ³

â³í çàòåëåôîíóâàâ.
— Î, ì³é ìóæí³é êðàñåíþ, ÿê òè

ìåíå áåíòåæèø! — ëèâñÿ ñîëîäêèé
ãîëîñ ç³ ñëóõàâêè. — Îñü ÿ ïîâ³ëüíî
çí³ìàþ êîôòèíó ³ êèäàþ ¿¿ íà ï³äëî-
ãó… Òåïåð ç ìåíå ñïàäàº ñóêíÿ ³ ÿ
íåäáàëî æáóðëÿþ ¿¿ íîãîþ â êóòîê…
Òåïåð ïî÷èíàþ ðîçñò³áàòè áþñòãà-
ëüòåð…
— Àíó çóïèíèñü! — îáóðèâñÿ â³é-
ñüêîâèé. — À òåïåð íåãàéíî ï³äí³-
ìè óñ³ ðå÷³ ³ àêóðàòíî ñêëàäè ¿õ íà
òóìáî÷ö³…

*** 
Ïåðåä ïî÷àòêîì â³éñüêîâèõ íàâ÷àíü
êîìàíäèð ðîòè íàñòàâëÿº ñâî¿õ ï³ä-
ëåãëèõ:
— Âè àí³ íà ìèòü íå ïîâèíí³ ñïóñêà-
òè î÷åé ç³ ñâîãî âîðîãà!.. Ðÿäîâèé
Íå÷èòàéëî, òè ÷îìó òàê ïèëüíî íà
ìåíå äèâèøñÿ?..

*** 
— ×è º íà ñêëàä³ ó ïðàïîðùèêà Ïå-
òåëüêà ìàñêóâàëüíà ñ³òêà?
— ª. Àëå äóæå çàìàñêîâàíà…

*** 
— ×è ìàº ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî àëå-
ðã³þ?
— Ìàº. Íà ñâ³òëî ë³õòàð³â ïî ïåðè-
ìåòðó â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè…

*** 
— ×è ïðèòàìàííà ïðàïîðùèêó Ïå-
òåëüêó íàïîðèñò³ñòü?
— Òàê. Äåêîëè ðåâ³çîðàì â³í ìîæå
òàêèõ äóðíèöü íàïîðîòè…

*** 
— ×è âïëèíóëà íà ïðàïîðùèêà Ïå-
òåëüêà êîëèøíÿ ñëóæáà â ïîëêîâî-
ìó îðêåñòð³?
— Âïëèíóëà. Â³í ùå é äîñ³ ñàïåðíó ðî-
òó íàçèâàº «ì³íîðíèì ï³äðîçä³ëîì»…

*** 
— ×è ïåðåäïëà÷óº ïðàïîðùèê Ïåòå-
ëüêî æóðíàëè?
— Í³. Æóðíàëüíèé ïàï³ð äóæå ãîëî-
ñíî øåëåñòèòü, êîëè ó íüîãî ùîñü
çàãîðòàºø…

*** 
— ×è çäàòåí ïðàïîðùèê Ïåòåëüêî
ï³òè íà ïðèíèæåííÿ?
— Çäàòåí. Ó ì³ñöÿõ, äå ïîëêîâèé ïà-
ðêàí íèæ÷èé çà íüîãî…
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