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Óêðà¿íñüêà â³éñüêîâà äåëåãàö³ÿ íà

÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Ãå-

íåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè âçÿëà

ó÷àñòü ó Êîíôåðåíö³¿ íà÷àëüíèê³â ãå-

íåðàëüíèõ øòàá³â çáðîéíèõ ñèë êðà-

¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà êàâêàçüêîãî ðå-

ã³îíó, ùî ðîçïî÷àëàñÿ ó Í³ìå÷÷èí³

Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

íà îçáðîºííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ïðèéíÿòî ðóõîìèé àâòîíîìíèé âòî-

ðèííèé ðàä³îëîêàòîð, øèôð «Òðàñà»

Ñòàí ñèñòåìè â³éñüêîâî¿ îñâ³òè ³ çàâ-

äàííÿ ñòîñîâíî ïîäàëüøîãî ¿¿ âäîñ-

êîíàëåííÿ, à òàêîæ çàõîäè ùîäî ï³ä-

âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíó-

âàííÿ ñèñòåìè âîºííî-íàóêîâèõ

äîñë³äæåíü ðîçãëÿíóëè ó÷àñíèêè

ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ êîëåã³¿ Ì³-

í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ó Êèºâ³

Ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³ óõâàëåííÿ Äåê-

ëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò

Óêðà¿íè ó âñ³õ â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ,

êîì³ñàð³àòàõ òà óñòàíîâàõ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ïðîâåäåíî Äåíü ³íôîð-

ìóâàííÿ, ïðèñâÿ÷åíèé ö³é ïîä³¿

Ç ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ðîêó â Êðèìó,

Äîíåöüê³é, Ëóãàíñüê³é, Äí³ïðîïåòðîâ-

ñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Ê³ðîâîãðàäñüê³é,

Îäåñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, Õåðñîíñüê³é

îáëàñòÿõ òà íà Õàðê³âùèí³ â³ä³áðàíî

ïîíàä 2100 áàæàþ÷èõ ñëóæèòè â àð-

ì³¿ íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³

Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

Ìèõàéëà ªæåëÿ çàòâåðäæåíî Çì³íè

äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ òà

çä³éñíåííÿ ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çà òåðèòîð³-

àëüíèì ïðèíöèïîì

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ ÐÍÁÎ

Óêðà¿íè êåð³âíèì ñêëàäîì Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè, Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó òà âèä³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

âæèâàþòüñÿ êîíêðåòí³ çàõîäè çà â³ä-

ïîâ³äíèìè íàïðÿìêàìè ùîäî ïîë³ï-

øåííÿ ñèòóàö³¿ ó ñôåð³ îáîðîíè

Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

âèçíà÷åí³ ïîâíîâàæåííÿ òà ïîðÿäîê

ðîáîòè êîì³ñ³¿ ç êîíòðîëþ çà ðîçïîä³-

ëîì æèòëà â ãàðí³çîíàõ ÇÑ Óêðà¿íè

Ó Ë³áåð³¿ ãðóïà áîéîâîãî óïðàâë³ííÿ

56-ãî îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó

ÇÑ Óêðà¿íè, ÿêèé âèêîíóº çàâäàííÿ

Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ó ö³é êðà¿í³, ïðîâåëà óñï³ø-

íå ïðàêòè÷íå òðåíóâàííÿ ç íàâåäåí-

íÿ âåðòîëüîò³â Ì³-24 íà âèçíà÷åí³

íàçåìí³ ö³ë³

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè

òà Ãåíåðàëüíîìó øòàá³ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè òðèâàº ðîçðîáêà

Êîíöåïö³¿ ïîäàëüøîãî ðåôîðìó-

âàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà

ïåð³îä äî 2015 ðîêó

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè òà

Ãåíåðàëüíîìó øòàá³ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè òðèâàº ðîçðîáêà Êîíöåïö³¿

ïîäàëüøîãî ðåôîðìóâàííÿ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2015

ðîêó. Â³äïðàöþâàííÿ öüîãî êîíöåï-

òóàëüíîãî äîêóìåíòà ³í³ö³éîâàíî

îñîáèñòî Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè -

Âåðõîâíèì Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Êîíöåïö³ÿ âèçíà÷àº ïð³îðèòåòí³

íàïðÿìè ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ³

ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ òà çäàòíîñò³

îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà ïîòåíö³éí³ çàãðîçè Óêðà¿í³, ïðèâåäåííÿ ñêëàäó òà

÷èñåëüíîñò³ â³éñüê (ñèë) ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã ñó÷àñíîãî áåçïåêîâîãî ñå-

ðåäîâèùà, ïðîãîëîøåíîãî ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó Óêðà¿íè òà ìîæëèâîñòåé

äåðæàâè ùîäî ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ó ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ öèì äîêóìåíòîì ïåðåäáà÷åíî âèð³øèòè

îñíîâí³ ïðîáëåìè, ÿê³ ñüîãîäí³ çíèæóþòü ð³âåíü áîéîâî¿ ãîòîâíîñò³ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè. Â òîìó ÷èñë³ ïëàíóºòüñÿ íàðîñòèòè ïîëüîâèé, ìîðñüêèé òà ïîâ³ò-

ðÿíèé âèøê³ë â³éñüê (ñèë), ¿õ ìîá³ë³çàö³éí³ ñïðîìîæíîñò³, ï³äâèùèòè ð³âåíü

ñïðàâíîñò³ îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, â³äíîâèòè íåïîðóøí³ çàïàñè, ïî-

êðàùèòè ñòàí ñîö³àëüíîãî çàõèñòó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé,

çàáåçïå÷èòè ï³äíÿòòÿ ïðåñòèæó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

Êîíöåïö³ºþ ïåðåäáà÷åíî ïðîâåñòè ïîäàëüøå ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè â äâà åòàïè. Íà ïåðøîìó — ïðîòÿãîì 2011–2012 ðîê³â — ñòà-

á³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ ó â³éñüêàõ (ñèëàõ), íå äîïóñòèòè çíèæåííÿ ð³âíÿ áîéîâî¿

ãîòîâíîñò³ òà áîºçäàòíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Íà äðóãîìó — ó

2013–2015 ðîêàõ - ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè òà ïåðåéòè äî ¿õ ïîñòóïîâîãî ðîç-

âèòêó.

Äîêóìåíòîì òàêîæ âèçíà÷åíî ïåðñïåêòèâíèé îáðèñ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

íà 2015 ð³ê, ÿêèé ïåðåäáà÷àº çáåðåæåííÿ ¿õ òðüîõâèäîâî¿ ñòðóêòóðè òà äî-

ñÿãíåííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ çàâäàííÿ,

îñíàùåííÿ ñïðàâíèìè òà ÷àñòêîâî ìîäåðí³çîâàíèìè çðàçêàìè îçáðîºííÿ ³

â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, çàáåçïå÷åííÿ ðåñóðñàìè, â òîìó ÷èñë³ ìîá³ë³çàö³éíèìè.

Êîíöåïö³ÿ âñòàíîâëþº ïåðñïåêòèâíó ñòðóêòóðó òà ÷èñåëüí³ñòü Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè, ðîçïîä³ë ¿õ íà ôóíêö³îíàëüí³ êîìïîíåíòè, îñíîâí³ íàïðÿìè ðå-

ôîðìóâàííÿ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ, êîìïëåêòóâàííÿ, ï³äãîòîâêè, âñåá³÷íîãî çà-

áåçïå÷åííÿ, â³éñüêîâî¿ îñâ³òè òà íàóêè, ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿

ñôåðè.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ äî 2015 ðîêó ñêîðîòèòè ÷èñåëüí³ñòü îñîáîâîãî ñêëàäó

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà 15-20%, ïîçáóòèñÿ íàäëèøêîâîãî îçáðîºííÿ òà

â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, îá'ºêò³â ³íôðàñòðóêòóðè.

Ïëàíóºòüñÿ çàïðîâàäèòè íîâ³ â ³ñòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè ïðèíöèïè ôóíêö³î-

íóâàííÿ áîéîâèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, ç ïåðåâåäåííÿì îêðåìèõ áðèãàä ³ ïîëê³â

â ìèðíèé ÷àñ íà îðãàí³çàö³þ òà øòàòè áàç ìîá³ë³çàö³éíîãî ðîçãîðòàííÿ.

Âèêîíàííÿ çàõîä³â Êîíöåïö³¿ ïëàíóºòüñÿ çä³éñíþâàòè çà ðàõóíîê çàãàëüíî-

ãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè â ìåæàõ âèäàòê³â, ÿê³ ùîð³÷íî çàòâåð-

äæóþòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàíèé áþäæåò Óêðà¿íè». Ö³ âèäàòêè çà

ïðîâåäåíèìè ðîçðàõóíêàìè, çâàæàþ÷è íà âêðàé îáìåæåí³ ðåñóðñí³ ìîæëè-

âîñò³ äåðæàâè, ïîâèíí³ ñòàíîâèòè íå ìåíøå 1% â³ä ÂÂÏ, ùî º îäíèìè ç íàé-

íèæ÷èõ ó ªâðîï³. Ç íàðîùóâàííÿì ñïðîìîæíîñòåé íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè

âîíè ìàþòü ïîñòóïîâî ï³äâèùóâàòèñÿ äî ïîêàçíèê³â, ïðèéíÿòèõ ó ïðîâ³äíèõ

êðà¿íàõ (1,6–2% â³ä ÂÂÏ).

Ðåàë³çàö³ÿ Êîíöåïö³¿ çàáåçïå÷èòü ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áîºçäàòíîñò³ Çáðîéíèõ

Ñèë òà ¿õ ñïðîìîæí³ñòü ñàìîñò³éíî (â óìîâàõ ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó) ñòðèìà-

òè, à ó ðàç³ âèíèêíåííÿ — ë³êâ³äóâàòè çáðîéí³ êîíôë³êòè.
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Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 55-é

îêðåì³é àðòèëåð³éñüê³é Áóäàïåøò-

ñüê³é îðäåí³â ×åðâîíîãî Ïðàïîðà,

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ³ Îëåêñàí-

äðà Íåâñüêîãî áðèãàä³ ïðèñâîºíî

ïî÷åñíå íàéìåíóâàííÿ «³ìåí³ äâ³÷³

Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ãåíåðàë-

ïîëêîâíèêà Âàñèëÿ Ïåòðîâà»

Äåëåãàö³ÿ âèêëàäà÷³â òà êóðñàíò³â

Àêàäåì³¿ ÂÌÑ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â

Àìåðèêè â³äâ³äóº Àêàäåì³þ Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ Ñèë ³ìåí³ Ï.Ñ. Íàõ³ìî-

âà, ùî ó Ñåâàñòîïîë³

Ñïîðòñìåíêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ïîñ³ëè 2 êîìàíäíå ì³ñöå çà ï³äñóì-

êàìè 41-ãî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ³ç ñó-

÷àñíîãî ï’ÿòèáîðñòâà ñåðåä â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â, ùî ïðîõîäèâ ó Ïðàç³

Ìîæëèâîñò³ àåðîìåäè÷íî¿ åâàêóà-

ö³¿ ë³òàêà Àí-26 «Â³òà» Ïîâ³òðÿíèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðîäå-

ìîíñòðóâàëè óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³

ìåäèêè ï³ä ÷àñ ì³æíàðîäíîãî àâ³à-

ö³éíîãî øîó, ÿêå ïðîõîäèëî íà ïî-

â³òðÿí³é áàç³ Áîâåøåí ó Êîðîë³âñòâ³

Áåëüã³ÿ

Ó Äåíü ôëîòó Óêðà¿íè äåëåãàö³ÿ ç

×åðí³ã³âùèíè ç ìåòîþ íàäàííÿ øåô-

ñüêî¿ äîïîìîãè â³äâ³äàëà êîðàáë³ ³

ñóäíà Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ

Óêðà¿íè, ùî íîñÿòü íàçâè íàñåëåíèõ

ïóíêò³â ×åðí³ã³âñüêîãî êðàþ

Ñï³ëüíèì íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè

Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòðà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè

çàòâåðäæåíî ïàñïîðò áþäæåòíî¿

ïðîãðàìè íà 2010 ð³ê «Ñòâîðåííÿ,

çàêóï³âëÿ ³ ìîäåðí³çàö³ÿ îçáðîºííÿ

òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè çà äåðæàâíèì

îáîðîííèì çàìîâëåííÿì Ì³í³ñòåðñ-

òâà îáîðîíè»

Âïåðøå çà îñòàíí³ 4 ðîêè íà áàç³

Öåíòðó ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â 8-ãî

àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ï³ä Æèòîìèðîì

â³äáóëèñÿ í³÷í³ ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì

âî¿í³â-àåðîìîá³ë³ñò³â ç ïîäàëüøèì

çàõîïëåííÿì ³ çíèùåííÿì ïîçèö³¿

óìîâíîãî ïðîòèâíèêà

Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç

ôåõòóâàííÿ, ùî ïðîéøîâ ó Í³ìå÷÷è-

í³, àðì³éñüê³ ñïîðòñìåíè äîäàëè äî

ñêàðáíè÷êè íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óê-

ðà¿íè ÷îòèðè íàãîðîäè

Çà ìàòåð³àëàìè 

Äåïàðòàìåíòó ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè

ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî: «Ïåð³îä øàðêàííÿ ëàìïàñàìè

ïî ïàðêåòó çàê³í÷èâñÿ. Ìè áóäåìî ïðàöþâàòè ó â³éñüêàõ ³ íà â³éñüêà.

² â öüîìó ÿ áà÷ó îñíîâíå ñâîº çàâäàííÿ»

22 ëèïíÿ çàâåðøèëàñÿ ðîáî÷à

ïî¿çäêà íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó – Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåé-

òåíàíòà Ãðèãîð³ÿ Ïåä÷åíêà íà ×åð-

í³ã³âùèíó.

Çã³äíî ç ïëàíîì ðîáîòè ãåíåðàë-

ëåéòåíàíò Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî â³äâ³-

äàâ äèñëîêîâàí³ â îáëàñò³ 169-é

Íàâ÷àëüíèé öåíòð Ñóõîïóòíèõ â³éñüê

ÇÑ Óêðà¿íè òà 1-øó îêðåìó ãâàðä³é-

ñüêó òàíêîâó áðèãàäó 8-ãî àðì³é-

ñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ó â³éñüêîâèõ

÷àñòèíàõ 169-ãî Íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ãåíå-

ðàë-ëåéòåíàíò Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî îãëÿíóâ øòàá òà ïàðê áîéîâèõ ìàøèí

300-ãî íàâ÷àëüíîãî òàíêîâîãî ïîëêó, äå îçíàéîìèâñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ òà

ïðîâåäåííÿì çàíÿòü ç âîãíåâî¿ ³ òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, âîä³ííÿ íà ïðèïàðêîâî-

ìó òàíêîäðîì³, òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè íà òåõí³÷íîìó ì³ñòå÷êó. Ó íàâ÷àëüíèõ

êîðïóñàõ Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè îçíàéîìèâñÿ ç õîäîì çàíÿòü òà îá-

ëàäíàííÿì åëåêòðîííî-îïòè÷íîãî òèðó, êëàñàìè áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè, ìåõà-

í³÷íèõ òðåíàæåð³â ç âîä³ííÿ, êîìïëåêñíèì òðåíàæåðîì ÒÅ-6, ç õîäîì çàíÿòü

íà êîìïëåêñíèõ òðåíàæåðàõ ç âîä³ííÿ àâòîìîá³ë³â, ç Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðó-

õó â êîìï’þòåðíîìó êëàñ³ òà òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó ëàáîðàòîð³¿. Òàêîæ Ãîëîâ-

íîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîáîòè îçíàéîìèâñÿ ç óìîâàìè òà ïîðÿä-

êîì çáåð³ãàííÿ îçáðîºííÿ òà ìàéíà òèëó íà ñêëàäàõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí íàâ-

÷àëüíîãî öåíòðó òà ïåðåâ³ðèâ ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â ó ñîëäàòñüê³é ¿äàëüí³.

Ïåðåáóâàþ÷è ó 1-é îêðåì³é òàíêîâ³é áðèãàä³ 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñó-

õîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, äèñëîêîâàí³é â ñìò Ãîí÷àð³âñüêîìó, ãåíåðàë-

ëåéòåíàíò Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî ïîáóâàâ â óïðàâë³íí³ òà ï³äðîçä³ëàõ ãâàðä³é-

ñüêîãî ç’ºäíàííÿ, îãëÿíóâ éîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó òà îá’ºêòè ³íôðàñ-

òðóêòóðè. 

Õàðàêòåðèçóþ÷è ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä ïåðåáóâàííÿ ó 169-ìó Íàâ÷àëüíîìó

öåíòð³ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè òà 1-é îêðåì³é òàíêîâ³ áðèãàä³ 8-ãî àð-

ì³éñüêîãî êîðïóñó, ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî çàóâàæèâ, ùî â ö³-

ëîìó çàäîâîëåíèé òèì, ùî ïîáà÷èâ.

– ß ïîáà÷èâ òå, íà ùî ñïîä³âàâñÿ. ß ïîáà÷èâ ñòàðàííÿ ëþäåé, ÿê âîíè õî-

÷óòü, áàæàþòü âñå çðîáèòè êðàùå. Öå äóæå âàæëèâî. ² â ïàðêó, êîëè îñîáîâèé

ñêëàä ä³ÿâ çà ìî¿ìè ââ³äíèìè, ³ íà âîä³íí³ áîéîâèõ ìàøèí íà òàíêîäðîì³, ³ ï³ä

÷àñ ñòð³ëüáè ç áîéîâèõ ìàøèí – ñêð³çü ëþäè ñòàðàëèñÿ, – çàçíà÷èâ â³í.

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî â³í ïî-

áà÷èâ ³ íåäîë³êè â îðãàí³çàö³¿ áîéîâîãî íàâ÷àííÿ, àëå öå íå íåäîë³êè áåçïî-

ñåðåäíüî êîìàíäèðà âçâîäó ÷è êîìàíäèðà ðîòè, öå íåäîë³êè ñàìî¿ ñèñòåìè,

êîëè â³éñüêîâ³ äåê³ëüêà ðîê³â íå ìàëè çìîãè íàâ÷àòèñÿ.

– Ñüîãîäí³ ÿ ïðàöþâàâ ó öèõ ãàðí³çîíàõ ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ÿê³ äîç-

âîëÿòü íå äîïóñòèòè âèíèêíåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü âæå ó íàñòóïíî-

ìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³. Ìè ìàºìî ïðèéíÿòè âèâàæåí³ ð³øåííÿ, ÿê ãîòóâàòè â³é-

ñüêà â ïîäàëüøîìó, ÿê âèð³øóâàòè ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ º ñüîãîäí³, – íàãîëîñèâ â³í.

Íà ïåðåêîíàííÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ãðèãîð³ÿ Ïåä÷åíêà, â³éñüêîâ³ êîëåê-

òèâè ïîâèíí³ ÷óòè, ÿê³ ð³øåííÿ ñüîãîäí³ ïðèéìàþòüñÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè –

Âåðõîâíèì Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì ÇÑ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòðîì îáîðîíè Óêðà¿íè,

íà÷àëüíèêîì Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè.

– Ïåð³îä øàðêàííÿ ëàìïàñàìè ïî ïàðêåòó çàê³í÷èâñÿ – âñ³ ìàþòü ïðàöþ-

âàòè. Ìè áóäåìî ïðàöþâàòè ó â³éñüêàõ ³ íà â³éñüêà, íà äåðæàâó. Áóäåìî ïðà-

öþâàòè íà òîãî êîíêðåòíîãî îô³öåðà, ñîëäàòà, êîíòðàêòíèêà, ÿêèé ç³ çáðîºþ

â ðóêàõ ïîâèíåí âèêîíóâàòè áîéîâå çàâäàííÿ ùîäî çàõèñòó ñâîº¿ Áàòüê³âùè-

íè. ² â öüîìó ÿ áà÷ó îñíîâíå ñâîº çàâäàííÿ, — ï³äêðåñëèâ â³í.

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè òàêîæ íàãîëîñèâ, ùî ãîëîâíå, ùî â³í ïîáà-

÷èâ, ùî 169-é Íàâ÷àëüíèé öåíòð Ñóõîïóòíèõ â³éñüê òà 1-øà îêðåìà òàíêî-

âà áðèãàäà ãîòîâ³ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ïðèçíà÷åííÿì.
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— Валерію Семеновичу, що
змінилося в поглядах на сут�
ність інспекційних перевірок
з Вашим приходом до Головної
інспекції?

— На моє переконання, сьогодні

недостатньо лише накладати каль�

ку діючих наказів, директив та нас�

танов на практику життєдіяльності

об’єктів перевірки та виставляти їм

оцінку. Практика діяльності військ

(сил) має розглядатися через

призму досягнень сучасної воєн�

ної науки, ведення сучасної зброй�

ної боротьби, пошуку способів за�

безпечення боєздатності Зброй�

них Сил України у реальній обста�

новці сьогодення, можливість

удосконалення наявної організа�

ційно�штатної структури, відкрит�

тя резервів підвищення бойової

АКТУАЛЬНО

ВВааллеерріійй  ФФРРООЛЛООВВ::
«««« ППППоооо кккк аааа зззз нннн ииии кккк оооо мммм     пппп рррр оооо фффф ееее сссс іііі оооо нннн аааа лллл іііі зззз мммм уууу
іііі нннн сссс пппп ееее кккк тттт оооо рррр аааа     єєєє     нннн ееее     йййй оооо гггг оооо     вввв мммм іііі нннн нннн яяяя
оооо цццц іііі нннн юююю вввв аааа тттт ииии     фффф оооо рррр мммм аааа лллл ьььь нннн іііі     оооо зззз нннн аааа кккк ииии
дддд оооо кккк уууу мммм ееее нннн тттт іііі вввв ,,,,     аааа     зззз дддд аааа тттт нннн іііі сссс тттт ьььь
аааа нннн аааа лллл іііі зззз уууу вввв аааа тттт ииии     їїїї хххх     зззз мммм іііі сссс тттт оооо вввв нннн уууу     чччч аааа сссс тттт ииии нннн уууу»»»»

1 серпня — День Головної інспекції
Міністерства оборони України

Ôðîëîâ Âàëåð³é Ñåìåíîâè÷. Íà-

ðîäèâñÿ 30 êâ³òíÿ 1949 ð. ó ñìò

Òèâð³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ó 1970 ð. çàê³í÷èâ Êàçàíñüêå âè-

ùå òàíêîâå ó÷èëèùå. Îô³öåðñüêó

ñëóæáó ðîçïî÷àâ êîìàíäèðîì òàí-

êîâîãî âçâîäó â Ï³âäåíí³é ãðóï³

â³éñüê. Ñëóæáó ïðîõîäèâ íà ïîñàäàõ

êîìàíäèðà òàíêîâî¿ ðîòè, íà÷àëüíè-

êà øòàáó áàòàëüéîíó.

Ó 1978 ð. çàê³í÷èâ Â³éñüêîâó àêà-

äåì³þ áðîíåòàíêîâèõ â³éñüê. Ï³ñëÿ

çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ â àêàäåì³¿ áóâ

ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà

øòàáó — çàñòóïíèêà êîìàíäèðà

Ãâàðä³éñüêîãî òàíêîâîãî ïîëêó Çà-

êàâêàçüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó.

Ç 1980 ïî 1984 ð. ñëóæèâ íà ïî-

ñàäàõ êîìàíäèðà òàíêîâîãî ïîëêó,

çàñòóïíèêà êîìàíäèðà ìîòîñòð³-

ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿.

Ç 1987 ïî 1989 ð. ïåðåáóâàâ ó

Ðåñïóáë³ö³ Àíãîëà íà ïîñàäàõ ðàä-

íèêà êîìàíäóâà÷à â³éñüê âîºííîãî

îêðóãó, ðàäíèêà êîìàíäóâà÷à â³éñüê

ôðîíòó. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç çàêîð-

äîííîãî â³äðÿäæåííÿ — çàñòóïíèê

Â³ðìåíñüêîãî ðåñïóáë³êàíñüêîãî

â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà.

Ó 1991 ð. ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó

íà÷àëüíèêà 1-ãî â³ää³ëó Â³ííèöüêîãî

îáëàñíîãî â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó.

Ç 1994 ïî 1995 ð. ïðîõîäèâ ñëóæáó

íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà â³éñüêîâî-áó-

ä³âåëüíîãî ôàêóëüòåòó ïðè Êðèì-

ñüêîìó ³íñòèòóò³ ïðèðîäîîõîðîííîãî

òà êóðîðòíîãî áóä³âíèöòâà.

Ç 1995 ïî 1998 ð. — íà÷àëüíèê

øòàáó — ïåðøèé çàñòóïíèê êîìàí-

äèðà àðì³éñüêîãî êîðïóñó. Ç 1998

ïî 2002 ð. êîìàíäóâàâ àðì³éñüêèì

êîðïóñîì.

Ç 2002 ïî 2003 ð. — ïåðøèé çàñ-

òóïíèê êîìàíäóâà÷à â³éñüê Çàõ³äíî-

ãî îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ.

Ç ëèñòîïàäà 2003 ð. ïî òðàâåíü

2006 ð. — ïåðøèé çàñòóïíèê êî-

ìàíäóâà÷à Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óê-

ðà¿íè.

Ç òðàâíÿ 2006 ð. ïî ÷åðâåíü

2007 ð. — êîìàíäóâà÷ Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè.

Ç êâ³òíÿ 2010 ðîêó — ãîëîâíèé

³íñïåêòîð Ãîëîâíî¿ ³íñïåêö³¿ Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ñüîãîäí³ Çàêîíè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ùî áåçïîñåðåäíüî ñòîñó-
þòüñÿ â³éñüêîâî¿ ñôåðè, ìàþòü áóòè êðèòè÷íî
ïåðåãëÿíóò³ íà ïðåäìåò ïîøóêó «ãàëüìóþ÷èõ
÷èííèê³â» òà âèðîáëåííÿ íåîáõ³äíèõ ïðîïîçè-
ö³¿ ùîäî ¿õ óñóíåííÿ. Ïðî òå, ÿêå ì³ñöå ó ö³é ðî-
áîò³ â³äâåäåíî Ãîëîâí³é ³íñïåêö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè, â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ
íàøîìó ÷àñîïèñó ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ³íñïåêòîð
Ã²ÌÎ Óêðà¿íè Âàëåð³é Ôðîëîâ.
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ефективності наявної зброї та бо�

йової техніки. 

— Чи означає це зміну самих
принципів інспекційної ро�
боти?

— В жодному разі. Ми не відмов�

ляємось від принципу роботи «пе�

ревіряти та навчати одночасно»,

але припиняємо можливість пе�

рездавати предмети, що винесені

на інспекційний захід, з метою під�

вищення оцінки. Переконаний, що

практика перездачі нічому не

вчить, але при цьому той, кого пе�

ревіряють, вважає мету досягну�

тою та у подальшому не прикладає

зусиль для подолання прогалин у

особистій підготовці або підготов�

ці свого підрозділу. Оцінка має від�

дзеркалювати дійсний рівень під�

готовки об’єкта перевірки, спону�

кати та мобілізувати (іноді приму�

шувати) на підвищення результату.

Тому сьогодні кожний інспектор

чітко знає, що мови про перездачу

бути не може.

— Чи висуває такий підхід
якісно нові вимоги до діяль�
ності інспекторів?

— Я впевнений, що користь від

проведення інспекційних заходів

може бути лише за умов наявності

у інспекторів досконалих знань

питань, які вони перевіряють. Ли�

ше глибокі знання можуть бути

покладені у основу визначення

причин досягнення того чи іншо�

го результату та пропозицій щодо

удосконалення стану об’єкта пере�

вірки.

Тому започаткував такий прин�

цип: «Не знаєш об’єкта перевір�

ки — не маєш права перевіряти».

Чинити інакше — даремно витра�

чати кошти на поїздку інспектор�

ських груп. 

Сьогодні особиста підготовка

кожного інспектора до інспекцій�

ного заходу має складатися з нас�

тупного: 

по�перше, вивчення стану справ

за своїм напрямком діяльності з

матеріалів, що завчасно надходять

на адресу Головної інспекції від

об’єктів перевірки (відповідні ма�

теріали корисні для отримання

інспектором попереднього уяв�

лення про стан справ та його по�

рівняння з вимогами керівних до�

кументів);

по�друге, перегляд керівних до�

кументів, або поновлення знань за

своїм профільним напрямком ді�

яльності та вивчення норматив�

них вимог відповідно до переліку

завдань, які він отримав;

по�третє, складання детального

плану своїх дій під час здійснення

інспекційного заходу: інспектор

має чітко уявляти не лише те, які

питання він повинен вивчити, а й

де він знайде відповіді на ці питан�

ня та яка технологія їх пошуку;

по четверте, це перевірка готов�

ності інспекторів до роботи з боку

Головного інспектора, що означає:

я сам маю детально вивчити не од�

не, а всі питання, якими будуть зай�

матися інспектори. У разі, якщо

інспектор не готовий до перевір�

ки, йому надається час на підготов�

ку та здійснюється повторна пере�

вірка його знань. У випадку пов�

торного «провалу», такий інспек�

тор до здійснення інспекційних

заходів не допускається. Два «про�

вали» такого інспектора ставлять

питання пошуку іншого місця для

його подальшої службової діяль�

ності. Це дуже суворо, але й діяль�

ність Головної інспекції надто від�

повідальна. 

— Висновки діяльності ГІМОУ
мають стратегічний характер.
Які саме напрямки Ви б окрес�
лили як найбільш важливі для
роботи інспекції? 

— На наше переконання, голов�

ним завданням держави, Мініс�

терства оборони України, Гене�

рального штабу на сьогодні є від�

новлення боєздатності Збройних

Сил України у найближчі 1–2 роки.

Реформи, які потребують затрат,

маємо призупинити, провести їх

аналіз та наукове обґрунтування.

Дуже актуальне питання, яким

займається Головна інспекція, це

питання збереження офіцерсько�

го корпусу, визначення причин

звільнення молодих офіцерів після

закінчення першого контракту.

Вивчення стану зброї та бойової

техніки об’єктів перевірки не лише

за критерієм «справна — несправ�

на», а з метою підготовки пропози�

цій щодо визначення переліку

перспективного озброєння та бо�

йової техніки, що потребує віднов�

лення та продовження терміну

експлуатації; яке озброєння та бо�

йова техніка не має перспективи

використання, але можуть бути на�

лежним чином підготовлені та ре�

алізовані; яке озброєння та бойова

техніка потребують списання як

непридатні; яке озброєння та бо�

йова техніка можуть вироблятися

(модернізуватися) в Україні, а яке

має бути закуплено за кордоном.

Під час роботи у військах (си�

лах) аналізується стан переходу

Збройних Сил України на ком�

плектування військовослужбовця�

ми військової служби за контрак�

том. Це обраний Україною незмін�

ний курс на підвищення професі�

оналізму військ (сил). При цьому

нас цікавлять не лише загальні

цифри прийому на контрактну

службу або тих, хто звільнився. Без

формування та підготовки профе�

сійного сержантського корпусу

перехід на службу за контрактом є

неможливим.

Саме сержант військової служби

за контрактом повинен взяти на

себе відповідальність за підготовку

відділення (екіпажів, розрахунків

тощо), організацію побуту вій�

ськовослужбовців тощо. Це вивіль�

нить офіцерів від непритаманних

їм обов’язків та надасть можли�

вість піднести їх професійний рі�

вень. На жаль, стан укомплектова�

ності саме цих посад на сьогодні є

однією з болючих проблем Зброй�

них Сил України.

— Таким чином, у відповід�
ності з потребами часу, ГІМОУ
виходить на якісно новий,
більш високий рівень діяль�
ності? 

— Дійсно, йдеться про на поря�

док вищий рівень інспекційної ді�

яльності. Одним із основних зав�

дань Головної інспекції є не тільки

виявлення проблем функціонуван�

ня Міністерства оборони України,

Збройних Сил України, а й пошук

та розробка пропозицій щодо їх

вирішення.

Знову ж таки, сьогодні метою ді�

яльності інспекції не є оцінювання

АКТУАЛЬНО

ß çàïî÷àòêóâàâ òàêèé ïðèíöèï: «Íå

çíàºø îá’ºêòà ïåðåâ³ðêè — íå ìàºø

ïðàâà ïåðåâ³ðÿòè». ×èíèòè ³íàêøå —

äàðåìíî âèòðà÷àòè êîøòè íà ïî¿çäêó

³íñïåêòîðñüêèõ ãðóï. 
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стройової, вогневої та фізичної

підготовки особового складу окре�

мого об’єкта перевірки. Мета інс�

пекції, з одного боку, у з’ясуванні

причини отримання тієї чи іншої

оцінки, з іншого — з’ясування її ва�

гомості. Більш того, якщо офіцери

танкового батальйону показують

добрі і навіть відмінні результати,

виконуючи вогневу вправу «з міс�

ця», це не є на сьогодні дійсним

показником їхньої реальної підго�

товки. Багаторічне поступове зни�

ження вимог при оцінюванні, вра�

ховуючи хронічні фінансово�еко�

номічні негаразди, в найближчому

майбутньому може призвести до

анекдотичних наслідків. Робота у

спрощеному форматі проведення

перевірок насправді заколисує

сумлінність не тільки інспекторів,

а й тих командирів, яких ми пере�

віряємо. Таким чином можна дійти

до майже кумедної ситуації, коли

навіть знання відмінностей танку

від БМП може стати приводом для

отримання відмінної оцінки. 

Сутність інспекційної діяльності

полягає не у шкільному виставлен�

ні оцінок підрозділам, а в глибоко�

му аналітичному вивченні стану

справ, узагальненні ситуації в ціло�

му та доведенні інформації до ви�

щого керівництва Міністерства

оборони з метою найшвидшого

прийняття відповідних рішень. То�

му і аналіз, і висновки мають набу�

ти стратегічного рівня.

— Одним із завдань ГІМОУ є
аналіз нормативно�правових
актів, що готуються МОУ та ГШ
Збройних Сил України.

— Так, призначення Головної

інспекції полягає в критичному

підході до змісту документів, які го�

туються Генеральним штабом, ана�

лізі рішень військових рад видів

Збройних Сил та практики реалі�

зації нормативно�правових доку�

ментів. Треба чітко усвідомлювати,

що за змістовним наповненням

кожного документа стоїть кон�

кретна людина зі своїм досвідом та

баченням ситуації. Тому, якщо на

практиці зазначені документи «не

спрацьовують», а виконання вимог

деяких з них негативно впливає на

ефективність управління, це є під�

ставою для коригування певних

положень. 

Настав час переглянути систему

бойової підготовки, яка на сьогод�

ні, в умовах обмеженого фінансу�

вання, є надзвичайно затратною

для держави.

Очевидно, акцент у підготовці

військ необхідно перенести на

професійну підготовку офіцер�

ського складу, злагодження роботи

штабів усіх рівнів.

У підготовці підрозділів потріб�

но запроваджувати систему такти�

ко�стройових занять без застосу�

вання бойової техніки, але із залу�

ченням підрозділів посилення,

вводити в практику проведення

двосторонніх тактико�стройових

та командно�штабних навчань.

Має стати звичкою кожного ко�

мандира збереження ресурсу бо�

йової техніки під час бойового

навчання. Він має твердо засвоїти,

що «натисненню на кнопку» пере�

дують такі важливі речі, як дії при

зброї, виконання нормативів, рі�

шення вогневих завдань, коригу�

вання вогню, теорія стрільби, ви�

вірка прицілів, що неприпустимо

ігнорувати, посилаючись на обме�

жене фінансування. Адже саме заз�

начені дії і слугуватимуть запору�

кою подальшого успішного вико�

нання практичних стрільб і саме їх

ми маємо перевіряти. Для подо�

лання такої практики я змушений

був заборонити інспекторам до�

пускати особовий склад об’єктів

перевірки до практичного вико�

нання вогневих прав або водіння

бойових машин, якщо не перевіре�

на теорія та здатність виконувати

нормативи.

Певним лукавством сьогодні

виглядає прикра практика визна�

чення рівня професійної підготов�

ки офіцерів об’єкта перевірки за

показниками проведення кон�

трольних занять по деяких пред�

метах командирської підготов�

ки — стройової, вогневої, мобіліза�

ційної, знання Статутів тощо. При

цьому абсолютно не враховується

військова професія даного офіце�

ра. Однакові вимоги висуваються

до начальника фінансової служби,

командира механізованої роти,

начальника автомобільної служби

бригади тощо. Подібний серед�

ньостатистичний підхід є затрат�

ним за часом і зусиллям, змушує

офіцерів в ході підготовки до пере�

вірки готувати та вивчати невлас�

тиві для їх військової спеціальнос�

ті та відповідних функціональних

обов’язків речі. Інспекційна комі�

сія на підставі отриманих резуль�

татів командирської підготовки

оцінює індивідуальну підготовку

та в цілому — рівень професійної

підготовки об’єкта перевірки, про

що доповідається Міністру оборо�

ни. Тим самим не дотримується

об’єктивність оцінки рівня профе�

сійної підготовки військовослуж�

бовців об’єкта перевірки. Було б

доречним з’ясування знань та на�

вичок офіцерів в межах їх функці�

ональних обов’язків. Безумовно, це

вимагає від інспекторів глибоких

детальних знань предметів коман�

дирської (оперативної) підготов�

ки, що перевіряються, а також не�

обхідного обсягу знань з цих пред�

метів для різних військових спеці�

альностей.

— Що, на Вашу думку, є по�
казником професіоналізму
інспектора? 

— Даючи оцінку іншим, ми по�

винні мати на це повне моральне

право. Сьогодні показником про�

фесіоналізму інспектора є його

вміння оцінювати не формальні

ознаки документів, що розгляда�

ються під час інспекційних захо�

дів, а здатність аналізувати їх зміс�

товну частину. По великому рахун�

ку, представники Головної інспек�

ції можуть зовсім не звертати увагу

на дотримання вимог оформлення

документа, граматичні та стиліс�

тичні помилки, нехай вони зали�

шаються на совісті тих, хто його

готував та підписував. Через зміс�

товну частину документа інспекту�

ючий має бачити взаємопов’язані

процеси, уявляти їх наслідки, вияв�

ляти прорахунки та їх можливий

вплив на застосування військ

(сил). Фактично йдеться про здат�

ність інспектора стратегічно мис�

лити на підставі фрагментарної ін�

формації, яку містить окремий до�

кумент.

ß çàáîðîíèâ ³íñïåêòîðàì äîïóñêàòè

îñîáîâèé ñêëàä äî âèêîíàííÿ

âîãíåâèõ ïðàâ àáî âîä³ííÿ áîéîâèõ

ìàøèí, ÿêùî íå ïåðåâ³ðåíà òåîð³ÿ

òà çäàòí³ñòü âèêîíóâàòè íîðìàòèâè.
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— Чи існує чітка система от�
римання інформації інспекто�
рами?

— Контури такої системи існува�

ли всі 15 років діяльності інспекції.

В значній мірі збір інформації за�

лежав від професійного досвіду та

ініціативи інспекторів. Детальне

вивчення процесів, глибинних

причин, систем взаємозв’язку міс�

ця і ролі об’єктів перевірки в за�

гальній системі виконання завдань

за призначенням Збройними Си�

лами України вимагає вироблення

чітких методик отримання повно�

масштабної та багатогранної ін�

формації. Підкреслюю, саме мето�

дик перевірки. Кожний інспектор

повинен володіти різними спосо�

бами отримання необхідної ін�

формації, знати, яку методику до�

цільно використовувати в тому чи

іншому випадку. Обов’язковим те�

пер є під час складання індивіду�

альних планів членами інспектор�

ських груп вказувати не лише еле�

менти перевірки, а й те, яким спо�

собом вони здійснюватимуться.

Наприклад, проведення контроль�

них занять, заліків, семінарів,

«круглих столів», заслуховувань,

тактико�стройових занять тощо. 

Така методика допомагає вийти

на розуміння масштабних проб�

лем, які є значимими для Зброй�

них Сил України в цілому, для обо�

роноздатності держави. Це забез�

печить наступний крок — об’єк�

тивне, своєчасне, обґрунтоване

прийняття рішень з цих питань

Міністром оборони України, на�

чальником Генерального штабу —

Головнокомандувачем Збройних

Сил України. 

— Що робиться Вами для за�
безпечення обґрунтованості
висновків та пропозицій для
подальшого представлення
Міністру оборони України?

— За великим рахунком, це ос�

новний етап нашої роботи. Чого

простіше — за відсутності акуму�

ляторів запропонувати органам

військового управління забезпе�

чити постачання їх у війська у виз�

начений термін. Але за яких умов

виконавці будуть здатні привести

наші рекомендації в дію: чи є певні

матеріальні засоби в наявності, чи

спроможна національна економі�

ка виробити їх у вказаний термін?

Все це повинно враховуватися під

час підготовки пропозицій. Нами

започаткована методика: напри�

кінці інспекційних заходів, на ета�

пі вироблення пропозицій прово�

дити узгоджувальні ради, «круглі

столи» з найбільш широким пред�

ставництвом зацікавлених орга�

нів військового та державного уп�

равління для обговорення можли�

вих технологій усунення виявле�

них недоліків та підготовки

всебічно обґрунтованих та узгод�

жених проектів рішень, залучення

до аналізу та розробки пропози�

цій науково�дослідницьких закла�

дів та вищих військових навчаль�

них закладів Міністерства оборо�

ни України.

Строки готовності військ (сил)

до бойового застосування повинні

визначатися рішенням начальни�

ка Генерального штабу — Головно�

командувача Збройних Сил Украї�

ни на підставі здатності економіки

держави відновити у встановлені

терміни техніку та озброєння, за�

безпечити відновлення матеріаль�

них запасів та наявністю фінансо�

вих резервів для закупівлі озброєн�

ня за кордоном. 

— Сьогодні стало звичним
виправдовувати всі недоліки
підготовки військ (сил) вик�
лючно економічними негараз�
дами...

— Така практика існує, вона зруч�

на для тих командирів, що звикли

готувати підлеглих «витратним»

способом. Дійсно, можна для зас�

воєння того чи іншого нормативу

або вправи використовувати бойо�

ву машину для досягнення потріб�

ного результату. Хоча частіш за все

в основі лежить елементарне неба�

жання засвоєння теорії та вико�

нання нормативів без розходу мо�

торесурсів. Це працювало за ра�

дянських часів, коли моторесурси,

паливо, боєприпаси ніхто не раху�

вав. Часи минули, а звички залиши�

лися... З огляду на сьогодення ми

маємо «зламати» звичку пов’язува�

ти бойову підготовку виключно з

наявністю матеріальних засобів та

грошей. Це приклад рівня підроз�

ділу. Завдання інспекції сьогодні

полягає в тому, щоб переорієнтува�

ти тенденцію високо затратної бо�

йової підготовки військ (сил) на

менш затратну, але більш ефектив�

ну. Сенс її полягає у визнанні ролі

теорії в організації та практиці бо�

йової підготовки командирами

всіх рівнів.

— Валерію Семеновичу, 15
років діяльності ГІМОУ — це ва�
гомий привід відзначити сум�
лінну працю колективу, який
Ви очолюєте.

— За великим рахунком, будучи

тим самим приладом, що точно

вимірює «температурний» стан

Збройних Сил України, інспекція

не може відокремитися від проб�

лем, що переживає наше військо.

Найкращим святом для кожного

інспектора є реалізація його про�

позицій, що в кінцевому результаті

допоможе подолати виявлену ним

раніше проблему. І Головна інспек�

ція має такі здобутки. Це стосуєть�

ся інспекцій Повітряних Сил та

Військово�Морських Сил, які очо�

люють генерал�майор Павло Мо�

роз та контр�адмірал Олег Кузь�

менко.

Читачам може здатися, що ми

наче б то повністю переформату�

вали свою роботу. В жодному разі!

В основі діяльності Головної інс�

пекції Міністерства оборони Ук�

раїни — найкращі традиції та дос�

від, закладені як всіма її попередні�

ми керівниками, так і особовим

складом. Журнал «Військо Украї�

ни» надрукував чимало публікацій

щодо нашої діяльності. Ми розгля�

даємо це як інформаційну під�

тримку, яка важлива не тільки для

самої інспекції, а й для тих, на кого

спрямована наша інспекційна ді�

яльність. 

Може здатися, на перший пог�

ляд, що всі наведені питання сто�

суються лише замкнутого кола

інспекторів. Але ми, повторююся,

працюємо на підвищення боєздат�

ності військ (сил) Збройних Сил

України, тому наші завдання, цілі,

методи та принципи роботи по�

винні бути зрозумілими і прий�

нятними.

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

АКТУАЛЬНО

Îö³íêà ìàº â³ääçåðêàëþâàòè ä³éñíèé

ð³âåíü ï³äãîòîâêè. Òîìó ñüîãîäí³

êîæíèé ³íñïåêòîð ÷³òêî çíàº, ùî

ìîâè ïðî ïåðåçäà÷ó áóòè íå ìîæå.



Ó öüîãîð³÷íèõ íàâ÷àííÿõ ñåð³¿ «Ñ³ áðèç» âçÿëè

ó÷àñòü 25 êîðàáë³â, 13 ë³òàê³â òà âåðòîëüîò³â, 2 òè-

ñÿ÷³ 500 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ç 12 êðà¿í ñâ³òó -

Àâñòð³¿, Àçåðáàéäæàíó, Áåëüã³¿, Äàí³¿, Ãðóç³¿, Í³ìå÷-

÷èíè, Ãðåö³¿, Ìîëäîâè, Øâåö³¿, Òóðå÷÷èíè, Óêðà¿íè,

ÑØÀ.

Óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüê³ íàâ÷àííÿ «Ñ³ áðèç -

2010» ïðîâîäèëèñÿ çà òåìîþ: «Ïëàíóâàííÿ òà ïðî-

âåäåííÿ ì³æíàðîäíî¿ àíòèï³ðàòñüêî¿ îïåðàö³¿», ³ ìà-

ëè íà ìåò³ â³äïðàöþâàííÿ çà ì³æíàðîäíèìè ñòàí-

äàðòàìè ä³é áàãàòîíàö³îíàëüíèõ øòàá³â òà ñèë ï³ä

÷àñ ¿¿ ï³äãîòîâêè é ïðîâåäåííÿ.

Çà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü 25 êîðàáëÿìè ³ êà-

òåðàìè, ÿê³ áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà 7 áàãàòîíàö³îíàëü-

íèõ ãðóï, ïðîéäåíî á³ëüøå 8 òèñÿ÷ ìîðñüêèõ ìèëü

òà âèêîíàíî 180 âïðàâ. Ç âåëèêîãî äåñàíòíîãî êî-

ðàáëÿ «Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé» òà ñåðåäíüîãî äå-

ñàíòíîãî êîðàáëÿ «Ê³ðîâîãðàä» ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè

áóëî äåñàíòîâàíî 16 áðîíåòðàíñïîðòåð³â ÁÒÐ-80.

Â àâ³àö³éíîìó êîìïîíåíò³ âçÿëè ó÷àñòü 13 ë³òàê³â

òà âåðòîëüîò³â: äâà ë³òàêè Áå-12 òà Àí-26, âåðòî-

ëüîòè Êà-27 òà Ì³-14 Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë,

÷îòèðè òðàíñïîðòíèõ òà îäèí ñàí³òàðíèé âåðòîë³ò

Ì³-8 àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê, ë³òàê àå-

ðîìåäè÷íî¿ åâàêóàö³¿ «Â³òà» Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè, ïàòðóëüíèé ë³òàê «Îð³îí» â³ä ÂÌÑ

ÑØÀ òà í³ìåöüêèé òðàíñïîðòíèé ë³òàê Ñ-160. Çà

ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ìàíåâð³â âîíè âèêîíàëè 34 ïî-

ëüîòè òà ïðîâåëè ó ïîâ³òð³ 70 ãîäèí.

Çà âåñü ïåð³îä íàâ÷àíü áóëî âèêîíàíî 429 ñòðèá-

ê³â ç ïàðàøóòîì ç ë³òàê³â Ñ-160, Áå-12, Àí-26 òà

âåðòîëüîò³â Ì³-8, â ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü Ôåîäîñ³é-

««««ССССіііі     ббббрррриииизззз     ————    2222000011110000»»»» ::::     
««««ччччееееррррввввооооннннаааа    ккккааааррррттттккккаааа»»»»    ппппііііррррааааттттаааамммм    ХХХХХХХХІІІІ     ссссттттоооолллліііі ттттттттяяяя



ñüêèé îêðåìèé áàòàëüéîí ìîðñüêî¿ ï³õîòè òà ïîøó-

êîâî-ðÿòóâàëüíà ãðóïà Ñàêñüêî¿ ìîðñüêî¿ àâ³àö³éíî¿

áðèãàäè ÂÌÑ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, àåðîìîá³ëüíà

ðîòà Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, ³íñòðóêòîðè ç

ïàðàøóòíî-äåñàòíî¿ ï³äãîòîâêè Áóíäåñâåðó.

Ó íàâ÷àííÿõ «Ñ³ áðèç - 2010» áðàëè ó÷àñòü âîäî-

ëàçí³ ãðóïè òðüîõ êðà¿í: Óêðà¿íè, Äàí³¿ òà ÑØÀ. Âî-

äîëàçè ïðîâåëè ï³ä âîäîþ 232 ãîäèíè.

— Íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó òåðèòîð³þ, íà ÿê³é ïðî-

õîäèëè ð³çí³ ôàçè íàâ÷àíü, íà òå, ùî ó íèõ áóëè

çàä³ÿí³ ñèëè â³ä ð³çíèõ êðà¿í, íàâ³òü íà ñïåêó, ùî

ñóïðîâîäæóâàëà íàâ÷àííÿ, âñ³ ó÷àñíèêè ïîñòàâè-

ëèñü äî íèõ ìàêñèìàëüíî ñóìë³ííî, ï³äáèâàþ÷è

ï³äñóìêè «Ñ³ áðèçó - 2010» — ñêàçàâ êåð³âíèê

íàâ÷àíü ç óêðà¿íñüêî¿ ñòîðîíè êîíòð-àäì³ðàë Â³ê-

òîð Íîñåíêî.

Ó ñâîþ ÷åðãó, êåð³âíèê íàâ÷àíü «Ñ³ áðèç - 2010»

ç àìåðèêàíñüêî¿ ñòîðîíè êîìàíäîð Äåí³åë Øåáëåð

çàçíà÷èâ, ùî â³í ïðèºìíî âðàæåíèé âèñîêèì ð³âíåì

ï³äãîòîâêè óêðà¿íñüêèõ ìîðÿê³â, ìîðñüêèõ ï³õîòèí-

ö³â ³ ëüîò÷èê³â.

— ß ïèøàþñÿ òèì, ùî ìåí³ äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè

ðàçîì ç óêðà¿íöÿìè ³ ñïîä³âàþñÿ, ùî íàñòóïíîãî

ðîêó ìè çíîâó âèêîíóâàòèìåìî çàâäàííÿ ðàçîì, -

íàãîëîñèâ â³í.

Êîìàíäîð Äåí³åë Øåáëåð òàêîæ âèñëîâèâ ñâîº

çàäîâîëåííÿ òèì, ùî ï³ä ÷àñ óêðà¿íñüêî-àìåðèêàí-

ñüêèõ íàâ÷àíü «Ñ³ áðèç - 2010» óñ³ ¿õ ó÷àñíèêè, ÿê

ç óêðà¿íñüêî¿, òàê ³ ç àìåðèêàíñüêî¿ ñòîðîíè, à òà-

êîæ çàïðîøåí³ äî ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèêè ùå 11 êðà¿í

ªâðîïè ïîêàçàëè ñâîþ ñïðîìîæí³ñòü ïðàöþâàòè ðà-

çîì ó ñêëàäíèõ óìîâàõ.
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Зрозуміло також і те, що суть і

первісний замисел суворовських

училищ, правонаступниками яких

є сучасні військові ліцеї, не могли не

зазнати змін, впливу соціальних

та економічних перетворень. Це

фатальним чином вплинуло на

пріоритети початкового військо�

вого виховання.

Визнавати це завжди непросто.

Проте сплата зневірою, розчару�

ванням та втраченим часом над�

то висока і варта серйозної роз�

мови. Відразу відмовляючись від

повторення «розбору польотів»,

що мали місце на найвищому рівні,

зосередимося на головному. А воно

полягає в тому, що система по�

чаткової військової освіти, яка за�

довольняла нас протягом 18 років,

дала серйозний збій.

Для максимального збереження

об’єктивності стосовно ситуації

навколо військового ліцею імені

Івана Богуна ми звернулися до лю�

дей, безпосередньо причетних за

службовими обов’язками до забез�

печення, функціонування та кон�

тролю системи військової освіти.

Зокрема, надав оцінку ситуації у

Київському вій�

ськовому ліцеї

імені Івана Богу�

на щодо розслі�

дування фактів

порушень ви�

ховного процесу

та дисципліни

заступник Мі�

ністра оборони

України Борис

Андресюк. 

— Ми абсолютно не зацікавлені у

приховуванні реального стану ре�

чей у військовому ліцеї імені Івана

АКТУАЛЬНО

ННННЕЕЕЕЛЛЛЛІІІІЦЦЦЦЕЕЕЕЙЙЙЙННННООООППППРРРРИИИИЄЄЄЄММММННННИИИИЙЙЙЙ

««««РРРРООООЗЗЗЗББББІІІІРРРР    ППППООООЛЛЛЛЬЬЬЬООООТТТТ ІІІІВВВВ»»»»
або Хто винен у тому, що у військовому ліцеї імені
Івана Богуна останні роки мали місце непоодинокі
випадки порушення дисципліни і виховного процесу

ßê ³ áóäü-ÿêà ³íøà, íàøà äåðæàâà ïîòðåáóº
âèñîêîïðîôåñ³éíèõ òà âèñîêîìîðàëüíèõ îô³-
öåð³â, çäàòíèõ ï³äòðèìóâàòè áåçïåêó êðà¿íè.
Ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó äî ôîðìóâàííÿ òà-
êî¿ îô³öåðñüêî¿ åë³òè ìàëè á ñòàòè â³éñüêîâ³
ë³öå¿, â ÿêèõ ïð³îðèòåòí³ñòü ìîðàëüíîãî âèõî-
âàííÿ ï³äë³òê³â ó ïîºäíàíí³ ç ïåðåäïðîôåñ³é-
íîþ â³éñüêîâîþ ï³äãîòîâêîþ äàëè á íà «âèõî-
ä³» ñâ³äîìèé ïðîôåñ³éíèé âèá³ð ìîëîäèõ ëþ-
äåé òà ÷³òê³ ìîðàëüí³ îð³ºíòèðè íà ¿õíüîìó
æèòòºâîìó øëÿõó.
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Богуна, тієї ситуації, що склалася

там на сьогоднішній день. Тим біль�

ше, що самі виявили це. За моєю до�

повідною запискою наказом Мініс�

тра оборони України була призна�

чена відповідна комісія, яка мала за

мету проведення службового роз�

слідування, щоб ґрунтовно та

прискіпливо здійснити перевірку

виховного процесу і всіх тих скарг,

які надходили на адресу оборонно�

го відомства як у письмовому, так і в

усному вигляді від громадян та

батьків ліцеїстів. В ліцеї, на преве�

ликий жаль, виявилися випадки по�

рушення дисципліни та виховного

процесу. Наприклад, було встанов�

лено, що протягом минулих років

траплялись випадки зарахування

на навчання осіб, які не відповідали

за рівнем своїх знань тим вимогам,

які ставимо до ліцеїстів, не мали

відповідних медичних довідок про

свій фізичний стан. В ході цього

розслідування були встановлені

факти тиску на членів приймальної

комісії, були навіть дзвінки дуже

впливових посадових осіб різного

рангу з проханнями не надавати

широкого галасу цій справі. Але ке�

рівництво Міністерства оборони

не зацікавлене в тому, щоби такі га�

небні факти не доходили до відома

громадськості. До речі, за результа�

тами роботи комісії вжиті надзви�

чайно жорсткі заходи до начальни�

ка військового ліцею, посадових

осіб Департаменту військової осві�

ти та науки, які мають здійснювати

контроль за виховним процесом. 

Зрозуміло, що діти приходять і до

військового ліцею, і до військових

навчальних закладів з тими вадами,

які сьогодні, на жаль, є у суспільстві.

Але наше завдання — виховати їх

так, щоб вони відповідали високо�

му званню громадянина України та

захисника Вітчизни. Своєю відкри�

тістю оборонне відомство хоче

привернути увагу суспільства і

батьків, котрі також несуть відпові�

дальність за своїх синів. 

У складі комісії, що проводила

розслідування,

був головний

інспектор з гу�

м а н і т а р н о г о

та соціального

забезпечення Го�

ловної інспекції

Міністерства

оборони України

полковник Ва�

лентин Федічев:

— Військовий ліцей призначе�

ний дати якісну середню освіту та

спрямувати молоду людину на по�

дальше отримання професії офі�

цера Збройних Сил України. —

говорить Валентине Миколайови�

чу. Ознаками офіцерської професії

є поєднання певних рис, цільове

формування яких має бути змістом

навчально�виховного процесу вій�

ськового ліцею. Причому застосу�

вання комплексного навчально�

вихованого процесу повинно

охоплювати всіх ліцеїстів, бути

обов’язковим, організованим, за�

безпеченим процесом. 

А з чим ми зіткнулися в ході пе�

ревірок? Нам були продемонстро�

вані безсистемні елементи, які не

працювали на виховання всебічно

розвинутої особистості та її підго�

товки до набуття професії офіцера

в майбутньому. Де�юре це визначе�

но в «Положенні про військовий

ліцей», затвердженому Постано�

вою Кабінету Міністрів України від

17.07.2003 року, згідно з яким в лі�

цеї має реалізовуватися державна

освітня політика. Адже навіть пов�

новаження і обов’язки начальника

військового ліцею передбачені за�

конодавством як для директора за�

гальноосвітньої школи. З іншого

боку, самого терміну «комплек�

сний підхід» в «Положення» свого

часу не було закладено, що і зігра�

ло прикру роль. Таким чином, де�

факто, напрямків реалізації нав�

чально�виховного процесу в ком�

плексі не дотримувалися. І що ж?

Якісні характеристики, які прита�

манні військовій професії, в пов�

ній мірі не формувалися, тобто ви�

пускника ліцею не «озброювали»

всім тим набором якостей, які б да�

ли йому змогу впевнено обирати

військову професію.

В результаті за останні 4 роки

кількість випускників, що вступи�

ли до ВВНЗ, не перевищує 50%, а в

минулому році взагалі склала 26%.

Тобто одне з головних завдань,

покладених на вчителів та вихова�

телів ліцею згідно з «Положенням

про військовий ліцей», а саме «ви�

ховання ліцеїстів в дусі відданого

служіння українському народові,

любові до військової служби та сві�

домого прагнення до оволодіння

професією офіцера», не виконува�

лося.

— Як Ви прокоментуєте вис�
новки щодо нездатності біль�
шості офіцерів�вихователів
здійснювати виховання ліце�
їстів? 

— Критерії щодо підбору офіце�

рів�вихователів, що передбачають

потрібні якості начебто визначені

в «Положенні...». До того ж, приваб�

ливість самої посади підтримуєть�

ся більш високим, ніж у військах,

військовим званням за посадою

(командир навчального взводу —

офіцер�вихователь категорії «ма�

йор», командир навчальної роти —

старший офіцер�вихователь кате�

горії «підполковник»). Передбаче�

ні і додаткові суттєві грошові доп�

лати. 

Але незважаючи на це, уком�

плектованість офіцерами�вихова�

телями складає на сьогодні 58%. І

навіть з цих 14 осіб комісія вияви�

ла 6 профнепридатних! Користу�

ючись можливостями, які надає

журнал, я звертаюсь до офіцерів,

що відчувають в собі педагогічну

«жилку» та бажають присвятити

свою службу вихованню майбут�

ніх офіцерів України: на вас чека�

ють у Київському військовому лі�

цеї імені Івана Богуна!

В пропозиціях, що були затвер�

джені Міністром оборони, визна�

чені заходи, серед яких створення

тримісячних курсів допідготовки

офіцерів, що відібрані для призна�

чення на посади командирів рот

ліцеїстів — старших офіцерів�ви�

хователів та командирів взводів —

офіцерів�вихователів. Генерально�

му штабу на зазначені посади тре�

ба здійснити підбір та призначен�

ня (перепризначення згідно з виз�

наченими Кабінетом Міністрів Ук�

раїни критеріями). 

— Військовий ліцей вже дав�
но асоціюється з елітарним
навчальним закладом. 

ТЕМА НОМЕРА

Âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

ðîê³â òðàïëÿëèñü âèïàäêè

çàðàõóâàííÿ íà íàâ÷àííÿ îñ³á, ÿê³

íå â³äïîâ³äàëè òèì âèìîãàì, ÿê³

âèñóâàþòüñÿ äî ë³öå¿ñò³â.
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— Це вище середнього рівня нав�

чальний заклад, певною мірою

елітний, але з чіткими соціальни�

ми функціями. В його Положенні

прописані соціальні гарантії ді�

тям�сиротам, дітям з сімей військо�

вослужбовців, які загинули або по�

мерли внаслідок отриманих ран

під час виконання службових

обов’язків. Це надає всім категорі�

ям військовослужбовців впевне�

ності у тому, що їх діти не будуть

покинуті напризволяще. На преве�

ликий жаль, навіть без війни в на�

шій державі існує проблема дітей,

які позбавлені батьківської уваги та

піклування. 

Конкурс в Київський ліцей цього

року — 3,8 осіб на одне місце. Це

ставить високу планку вимог до ос�

вітнього рівня кандидатів, їх фі�

зичного стану тощо. За цих умов

пройти його є шанси в найбільш

підготовлених дітей. Тому й перед�

бачено 50 місць дітям пільгових

категорій.

— Чому визначена саме така
кількість? 

— Можливо, цей показник пот�

ребує коригування. Але, на мою

особисту думку, це і так чимало.

Назвіть ще який�небудь заклад по�

дібного освітнього рівня з повним

державним утриманням, який би

мав такий вступний ценз для дітей�

сиріт. Ми ж прекрасно розуміємо,

що витримати конкурс до такого

навчального закладу можна або за

умов наявних високих здібностей,

або першокласної і на сьогодніш�

ній день недешевої підготовки.

Прийнятих дітей�сиріт ще треба

буде «вирівняти» в знаннях, надати

їм можливість реалізуватися як

особистостям. В жодному разі, при

вступі до ліцею, права дітей пільго�

вих категорій не порушуються на

користь інших вступників.

До речі, про квоту в 50 осіб зазда�

легідь були попереджені всі уста�

нови, які мають піклуватися про ді�

тей цієї категорії. Пора перестати

покладатися на випадковість, ми

маємо свідомо знаходити хлопців,

які не просто «підходять» за усіма

показниками, а й щиро бажають

стати офіцерами! Для них це був

би шанс круто змінити свою долю

на краще і в цьому нам могли б до�

помогти офіцери у відставці, які,

відвідавши дитячі будинки за місце

проживання, «професійним оком»

могли б віднайти саме таких кан�

дидатів. 

Зважаючи на те, що Київський

військовий ліцей імені Івана Богуна

підпорядковується Департамен�

ту військової ос�

віти та науки

Міністерства

оборони Украї�

ни, ми зверну�

лись за комен�

тарем до дирек�

тора цього

структурного

підрозділу Міно�

борони Миколи

Науменка:

— Треба мати мужність, щоб від�

верто визнати факт упущень з на�

шого боку в деяких питаннях. —

говорить Микола Миколайовичу

Але в своїх оцінках треба бути обе�

режними, адже той навчальний і

виховний процес, який відбувався

у військовому ліцеї протягом бага�

тьох років, надає нам право гово�

рити про позитивні результати. На

мою думку, питання треба ставити

не про відсутність виховного про�

цесу в цьому навчальному закладі,

а про неналежну увагу певних від�

повідальних посадових осіб щодо

його реалізації повною мірою.

Свою роль тут зіграла неукомплек�

тованість ліцею ключовими поса�

дами офіцерів�вихователів, коман�

дирів навчальних взводів і нав�

чальних рот. Я згодний в цьому пи�

танні з висновками комісії, яка

працювала у ліцеї, щодо необхід�

ності прискіпливого відбору лю�

дей на ці посади. Не менш важли�

вою є роль психологів, які б були

обізнані, в першу чергу, в підлітко�

вій психології. Тобто сьогодні си�

туація змушує нас розпочати робо�

ту з «чистого листа»: з підбору та

укомплектування кадрами, почи�

наючи з керівництва закладу, адже

навіть наявність працюючого сьо�

годні колективу викликає чимало

дорікань і зауважень. Що стосуєть�

ся Концепції системного вихован�

ня ліцеїстів, розробка якої була

покладена на наш Департамент, то

на сьогодні вона нами розроблена

згідно з Наказом Міністра оборо�

ни України і знаходиться на погод�

женні відповідних посадових осіб.

— В якій мірі працює сьогод�
ні система військових ліцеїв
на потреби вищих військових
навчальних закладів Мініс�
терства оборони України? 

— В нашу задачу входить уком�

плектування добре підготовлени�

ми вступниками вищих навчаль�

них закладів Збройних Сил Украї�

ни. Ми робимо все можливе для то�

го, щоб наші випускники

спрямовувались до них на навчан�

ня. Але в цьому питанні є свої

проблеми. По�перше, незважаючи

на те, що при вступі до ліцею бать�

ки майбутніх ліцеїстів пишуть зая�

ву�зобов’язання щодо подальшого

вступу до ВВНЗ, юридичного меха�

нізму їх відповідальності в разі

прийняття рішень на користь ін�

ших вузів не існує. Тож обходимося

поясненням: передумали і все тут.

Для того, щоб ліцеїсти протягом

років навчання не тільки не пере�

думали, а й укріпилися в бажанні

обрати професію офіцера, повин�

ні працювати не тільки вихователі

і психологи цього навчального

закладу, а й вся державна система

патріотичного виховання. По�дру�

ге, на сьогодні об’єм випускників

двох військових ліцеїв та шістнад�

цяти ліцеїв з посиленою військо�

вою підготовкою, які квотуються

майже однаковими пільгами для

вступу, набагато більший, ніж на�

бір до ВВНЗ. Кожного року близь�

ко 60% випускників�ліцеїстів пи�

шуть заяви щодо свого наміру

вступити до військових інститутів,

вони отримують відповідні нап�

равлення, з них лише 40% «доїж�

джають» до відповідних вузів і 30%

вступають до ВВНЗ. І це стійка тен�

денція останніх років.

— Чи є упущення в забезпе�
ченні дітей�сиріт та тих, хто
виховується в неповних роди�
нах, місцями для навчання у
військовому ліцеї? 

— Військові ліцеї, насамперед,

призначені для соціального захис�

ту дітей�сиріт, і це прописано в По�

Çà îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè ê³ëüê³ñòü

âèïóñêíèê³â, ùî âñòóïèëè äî

â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,

íå ïåðåâèùóâàëà 50 â³äñîòê³â, à â

ìèíóëîìó ðîö³ âçàãàë³ ñêëàëà 26. 
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ложенні про ці навчальні заклади.

Але почати треба з того, що вимо�

ги до фізичного стану хлопців, які

вступають до ліцею, досить жорс�

ткі. Це обумовлено тим наванта�

женням, яке вони мають витриму�

вати протягом декількох років нав�

чання. Є ще певний перелік вимог,

який об’єднується одним терміном

«професійна придатність». Це не�

обхідні умови як для успішного

навчання, так і для майбутньої вій�

ськової служби. 

Повірте мені, ставлення до всіх

дітей�сиріт у нас батьківське, але

ми не можемо оминати прописані

законодавчі норми. Не так просто,

як здається, відібрати серед дітей

тих, хто, підпадаючи під цю пільго�

ву категорію, відповідає вище наз�

ваним вимогам. Можливо, що дітей

без фізичних і розумових вад в

ранньому віці обирають батьки

для усиновлення і вони таким чи�

ном знаходять родини. Але за фак�

том хлопців пільгової категорії, які

подають заяви для вступу до ліцею,

не так вже й багато. Зрозуміло, що

рівень знань дітей з дитбудинків в

середньому нижчий за рівень

знань інших кандидатів. Врахову�

ючи те, що в своїй більшості ВВНЗ

у нас технічного спрямування, ду�

же непросто вирівняти рівень

знань дітей цієї категорії, підготу�

вати їх до вступу у ВВНЗ. У нас, пов�

торюю, визначені завдання щодо

підготовки майбутніх кандидатів

для вступу до ВВНЗ і ми не можемо

витрачати державні кошти, перет�

ворившись на приютський дім. 

До того ж, як показали останні

прикрі події в Київському ліцеї,

жорсткий відбір має убезпечити

нас від підлітків, які становлять со�

ціальну небезпеку для інших дітей.

Але у вихованні є зворотні проце�

си, тобто певні упущення ще мож�

на виправити. І це пряма робота

психологів, за неї вони несуть пов�

ну відповідальність. 

Цього року для забезпечення со�

ціального захисту дітей�сиріт та

дітей, позбавлених батьківського

піклування, Міністерством оборо�

ни України планується зарахуван�

ня до 8�го класу навчально�оздо�

ровчого комплексу військового лі�

цею імені Івана Богуна переважної

більшості всіх дітей пільгової кате�

горії, що подали заяви до вступу і

пройшли медичне обстеження. Із

загальної кількості кандидатів 14

попередньо були визнані непри�

датними до навчання за результа�

тами професійного психологічно�

го відбору та низького рівня знань

із загальноосвітніх предметів.

У Київському військовому ліцеї та�

ких осіб пільгової категорії 49. На�

разі розглядається питання щодо

їх зарахування. Всі вони будуть за�

раховані. З ними проводитиметься

додаткова робота психологів і ви�

хователів, будуть організовані до�

даткові заняття із загальноосвітніх

предметів, тобто протягом певно�

го випробувального терміну ми

надамо їм можливість опанувати

необхідний освітній рівень для

навчання, влитися до колективу. 

Своє бачення ролі і значення

психологів в налагодженні ста�

більної психоло�

гічної атмосфе�

ри у підлітково�

му колективі

висловив на�

чальник Голов�

ного управління

виховної та со�

ціально�психо�

логічної роботи

Збройних Сил

України генерал�майор Олександр

Копаниця:

— Навчання у військовому ліцеї

— новий етап у житті кожного

юнака. Хлопці опиняються у не�

звичних соціальних умовах: нав�

чання в закритому навчальному

закладі, зміна звичайного місця

проживання, відокремлення від

сім’ї, перехід до самостійного по�

буту, життя у новому колективі по

військовому Статуту.

Тому найважливіша задача пси�

хологічного супроводження нав�

чально�виховного процесу спря�

мована на адаптацію хлопців до

навчання та перебування у вій�

ськовому ліцеї. Сутність роботи

психологів полягає у прискіпливо�

му вивченні особистісних якостей

кожного ліцеїста, особливостей їх

адаптації до традицій та норм цьо�

го навчального закладу, відстежен�

ні структури взаємовідносин та со�

ціальних ролей, які складаються у

нових колективах. Показником

ефективності роботи у такому разі

має бути здорова психологічна ат�

мосфера у середовищі ліцеїстів,

яка дозволяє їм успішно освоюва�

ти новий для них вид діяльності. 

Військові ліцеї значною мірою

відрізняються від загальноосвітніх

шкіл тими задачами, що стоять пе�

ред ліцеїстами, а саме: прийняттям

норм, правил та традицій ліцею,

виконанням вимог щодо підтрим�

ки дисципліни та відповідальності

за свої вчинки, свідомого ставлен�

ня до своїх обов’язків, вироблення

адекватного стилю спілкування та

взаємодії з іншими ліцеїстами, офі�

церами�вихователями та вчителя�

ми, розвитком здатності до самос�

тійного засвоєння навчального

матеріалу.

Саме на офіцерів�вихователів та

психологів покладається обов’язок

щодо розвитку комунікативних

здібностей підлітків, їх вміння

адекватно вирішувати конфлікти,

контролювати свій емоційний

стан, підтримувати довіру і взаємо�

допомогу у колективі.

Жорстка дисципліна, інтернат�

ський режим, специфічне наванта�

ження, наближене до армійських

порядків, стає серйозним випро�

бовуванням для підлітків. І саме

упущення і недоліки в роботі від�

повідальних за це осіб призвело до

тих прикрих і ганебних випадків, з

якими ми зіткнулися у військовому

ліцеї імені Івана Богуна.

— Але ситуація дуже непрос�
та, то ж хто може допомогти
розібратися в ній? 

— Ми можемо допомогти і по�

винні це зробити. Розпочати треба

з правильної розстановки кадрів,

перш за все офіцерських, тому що

саме офіцери вносять у підліткові

колективи дух організованості і

порядності, дисципліни. Це особ�

ливості саме таких специфічних

навчальних закладів. На превели�

кий жаль, у ліцею склався імідж та�

кого собі «виправного» закладу, ку�

ди батьки із задоволенням і полег�

шенням віддають дітей, сподіваю�

ТЕМА НОМЕРА

Êîæíîãî ðîêó áëèçüêî 60 â³äñîòê³â

âèïóñêíèê³â ïèøóòü çàÿâè ùîäî

íàì³ðó âñòóïèòè äî â³éñüêîâèõ

³íñòèòóò³â, ïðîòå âñòóïàº 

ëèøå êîæåí äðóãèé. 
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чись на швидке перевиховання. В

плани багатьох з них зовсім не

входять наміри щодо подальшого

навчання у вищих військових нав�

чальних закладах.

Позитивні зрушення у Київсько�

му військовому ліцеї, на які ми че�

каємо, безперечно, відбудуться. На

це спрямована і прискіплива робо�

та останньої інспекційної перевір�

ки, адже проблеми, які зараз існу�

ють у цьому навчальному закладі,

стосуються компетенції і повнова�

жень дуже багатьох посадових осіб

Міністерства оборони та Генераль�

ного штабу. Існуюча система вій�

ськових ліцеїв повинна мати дер�

жавну цінність: та моральна вихо�

ваність і якість освіти, яку вони по�

винні надавати, мають бути

запорукою військового професіо�

налізму, кар’єрного зростання, го�

товності до служіння Батьківщині і

забезпечення її національної без�

пеки. Точка незворотності на цьо�

му шляху, на щастя, не пройдена.

Коментар за

результатами

інспекційних за�

ходів в Київсько�

му ліцеї надала

нашому корес�

понденту Світ�

лана Лисяна,

інспектор го�

ловної держав�

ної інспекції ос�

віти.

— Якщо ми маємо за мету надан�

ня ліцеїстам якісної освіти і на�

лежного виховання, то свої зусил�

ля будемо спрямовувати саме на

це. По�перше, офіцери�вихователі

мають пройти курсову перепідго�

товку, яку проходять, зазвичай,

вчителі�вихователі. По�друге, в лі�

цеї немає концепції розвитку нав�

чального процесу закладу. Це

внутрішня справа ліцею, і над цим

повинна працювати методична

рада для визначення мети і зав�

дань свого навчального закладу.

Методичні ради на сьогодні не ви�

конують в повній мірі покладені

на них функції, потребує покра�

щання й робота методичних

об’єднань.

Також потребує уточнення ста�

тут ліцею, адже його специфіка:

поєднання військового наповнен�

ня і загальноосвітнього навчаль�

ного закладу, не приведена у відпо�

відність.

У 2005 році ліцей пройшов дер�

жавну атестацію, але, за наявності

існуючих проблем, Міністерством

оборони України або Міністерс�

твом освіти та науки України має

бути порушено питання щодо

проведення позачергової держав�

ної атестації. 

Заклад знаходиться на території

Печерського району в системі се�

редньої загальної освіти, тож буде

цілком доречним, якщо оператив�

ний контроль здійснюватиметься

управлінням освіти Печерської ра�

йонної державної адміністрації. Їм

затверджувати навчальні плани,

тож логічним буде і контроль з їх

боку. Потрібно внести зміни до

штатного розпису, зміни і допов�

нення в нормативні документи.

Накази Міністра оборони повинні

стосуватися військової складової

ліцею, складова ж загальноосвітня

повинна бути забезпечена органа�

ми управлінням освіти, як це й пе�

редбачено постановою Кабінету

Міністрів від 17.07.2003 року за

№ 1087. 

Сьогодні ліцею потрібна ком�

плексна перевірка з боку управ�

ління освіти. Кадрова складова пе�

дагогічними працівниками уком�

плектована, їх освітній рівень

достатньо високий, хоча спосте�

рігається старіння педагогічних

кадрів, тобто є значна кількість

пенсіонерів у педагогічному ко�

лективі, але законодавством це не

заперечується. Ми рекомендува�

тимемо внесення доповнень в

статут щодо обов’язкового погод�

ження прийому та звільнення

вчителів з управлінням освіти Пе�

черської районної державної ад�

міністрації. 

Коментар тимчасово виконую�

чого обов’язки начальника ліцею

полковника Да�

нила Романенка

щодо першочер�

гових заходів,

спрямованих на

усунення тих

упущень і недо�

ліків, які виявле�

ні під час переві�

рок.

— Насамперед, ми повинні розіб�

ратися зі штатними питаннями, на�

лагодити взаємовідносини в такому

специфічному організмі, як вій�

ськовий ліцей. Безумовно, наша ро�

бота буде направлена на покращан�

ня дисципліни, а це означає виве�

дення виховної роботи на якісно

новий рівень. Я готовий співпрацю�

вати з батьківським комітетом, заці�

кавленими громадськими організа�

ціями, враховувати всі ті зауважен�

ня і пропозиції, які певний час, на

жаль, залишалися поза увагою. 

Ми маємо зосередити увагу на

дитині не на папері або під час

урочистих заходів, а впродовж

довгої копіткої роботи над її роз�

витком і вихованням. А це можуть

забезпечити лише добре підготов�

лені професійні кадри, в першу

чергу, офіцерів�вихователів, рот�

ної та взводної ланки і вчителів.

Тож моя увага буде спрямована на

тих, хто буде поряд з дітьми, на ко�

го вони зможуть рівнятися чи бра�

ти за взірець, стати авторитетом у

навчальному процесі. 

Зрозуміло, що на це потрібен

час. Навчити дітей брати відпові�

дальність за свої вчинки, стимулю�

вати їх не просто на отримання

знань, а на їх високий рівень, від�

новити високий дух братерства і

взаємодопомоги, спрямувати на

обрання військової професії —

справа не одного дня і зусиль не

однієї людини, а всього колективу.

Сьогодні серед першочергових зав�

дань, що стоять перед військовим

ліцеєм, і своєчасне забезпечення

формою одягу першокурсників, і на�

лагодження ефективної роботи по

укомплектуванню закладу офіце�

рами�вихователями, і врегулюван�

ня нормативно�правовими актами

проведення табірних зборів ліцеїс�

тів тощо. Але головним є те, щоб

хлопці, які до вступу до військового

ліцею до нестями мріяли носити

офіцерські погони, за роки навчання

у ліцеї цього бажання не втратили...

Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ó ë³öåþ

ñêëàâñÿ ³ì³äæ òàêîãî ñîá³

«âèïðàâíîãî» çàêëàäó, êóäè áàòüêè

â³ääàþòü ä³òåé, ñïîä³âàþ÷èñü íà ¿õ

øâèäêå ïåðåâèõîâàííÿ. 
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АКТУАЛЬНО

Наприкінці 20�х років ХІХ століття

склад російської армії був значно

збільшений, проте для її поповнен�

ня офіцерським складом існуючих

тоді лише у великих містах вій�

ськових навчальних закладів вия�

вилося недостатньо. Тому 1 лютого

1830 року імператором Миколою І

був затверджений проект засну�

вання губернських кадетських

корпусів. Перший такий військо�

вий заклад в Україні був відкритий

у Полтаві в 1840 році, у 1852�му —

в Києві, а в 1899–1900 роках — в

Одесі та Сумах. В 60�х роках в ході

військової реформи вони перетво�

рюються у військові гімназії, проте

вже у 1882 році знову переформо�

вуються в кадетські корпуси.

Слід визнати, що виховання у

військових навчальних закладах

до середини ХІХ століття не від�

значалося стабільністю, оскільки

єдиної системи не існувало. Поча�

ток законодавства з організації ви�

ховної роботи у кадетських корпу�

сах був покладений імператором

Миколою І. Так, у 1830 році ним

був затверджений Статут для вій�

ськових навчальних закладів, а в

1848�му видана спеціальна наста�

нова із вказівками щодо духу, мети,

напрямів та методів морально�ро�

зумового виховання кадетів.

Головною метою виховання була

підготовка юнаків до майбутньої

служби шляхом поступового при�

щеплювання їм понять та принци�

пів, які слугували міцною основою

відданості престолу, свідомої поко�

ри владі та закону. Моральне вихо�

вання мало на меті розвиток ду�

ховних сил кадета, пробудження

та зміцнення в ньому почуття гід�

ності, добра та правди, правильне

формування уявлень, понять та ха�

рактеру, погодження всіх його

прагнень і дій з моральними нор�

мами суспільства. Засобами мо�

рального виховання були встанов�

лення належного порядку в житті

вихованців та постійний нагляд і

неослабне підтримання дисциплі�

ни. Це досягалося виконанням су�

воро регламентованого розпоряд�

ку дня під постійним контролем

наставників. 

Важливе значення в моральному

вихованні майбутнього офіцера

мало позакласне читання. Причо�

му вихователі повинні були слідку�

вати за тим, щоб вихованці читали

тільки рекомендовану літературу.

Читати вони могли в груповому та

індивідуальному порядку. Групові

читання, які вів вихователь, супро�

воджувались поясненнями та пов�

чальними бесідами. З цією метою в

навчальних закладах створювали�

ся фундаментальні та ротні бібліо�

теки. Наприклад, в Одеському ка�

детському корпусі бібліотека за�

безпечувала вихованців усіма тво�

рами світової літератури. Так, у

період з 1899 по 1906 рік до фунда�

ментальної бібліотеки корпусу на�

дійшло 3675 книг, до ротних —

2104 книги. Кадети старших класів

читали твори на військову темати�

ку, молодшим рекомендувалася

Якщо в середині ХІХ століття серед виховних прийомів в кадетських
корпусах України широко застосовувалися тілесні покарання,
то згодом їм на зміну прийшла система різноманітних заохочень

Ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè îô³öåðñüêèõ êàäð³â çàâ-
æäè áóëî àêòóàëüíèì äëÿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè.
Òîìó âèâ÷åííÿ äîñâ³äó âèõîâíî¿ ðîáîòè â êà-
äåòñüêèõ êîðïóñàõ, ùî ðîçì³ùóâàëèñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè â äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ òà íà ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ÿâëÿº ÿê òåîðåòè÷íèé, òàê ³
ïðàêòè÷íèé ³íòåðåñ.
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пригодницька література та віт�

чизняна класика.

Багато уваги приділялося прогу�

лянкам. Вихованці відвідували те�

атри, музеї, виставки, концерти.

Корпуси постійно отримували

запрошення від різноманітних

закладів культури. Кадети старших

класів ходили до Купецького саду

на музичні концерти та спектаклі

українських труп, а молодші з ви�

хователями відвідували кінемато�

граф і звіринець. У корпусах нама�

галися поєднати виховний та піз�

навальний вплив цих заходів. Так, в

Одеському кадетському корпусі

один день на тиждень вони прово�

дилися за участю педагогів. Викла�

дачі арифметики, наприклад, роз�

повідали, як розрахувати вартість

побілки стін, фарбування підлоги у

будівлях, визначати окоміром від�

стані, вправлятися в підрахунку

цегли, каменю, колод при будів�

ництві корпусу. На заняттях з гео�

графії під час прогулянок вивчали

план міста та околиць.

Моральному вихованню кадетів

сприяли заняття музикою, співом,

ремісничими та садовими робо�

тами. У кожному корпусі існували

свої оркестри та хори. Їх створен�

ня починалося одночасно з фор�

муванням навчального закладу.

Наприклад, у Київському корпусі

вже в перший рік існування вик�

ладалися співи, гра на фортепіа�

но, струнно�смичкових інстру�

ментах, функціонували хор та

симфонічний оркестр, до складу

якого входили як вихованці, так і

викладачі. Кадетами влаштовува�

лись публічні виступи з виконан�

ням сольних, хорових та оркес�

трових п’єс.

Важливим кроком у справі вихо�

вання учнів було прищеплення їм

поваги до праці, оскільки залежно

від соціального статусу більшість

вихованців з недостатньою пова�

гою ставилися до фізичної роботи.

У Полтавському кадетському кор�

пусі, приміром, їх навчали столяр�

ним, токарним, слюсарним, палі�

турним ремеслам та ліпленню з

глини. В Київському корпусі були

розвинуті токарне, палітурне ре�

месло, випилювання з дерева, у

теплу пору року — квітникарство.

Вихованців знайомили також з ви�

робничим процесом заводів та

фабрик. Так, кадети Сумського ка�

детського корпусу відвідували цук�

рові заводи, що були розташовані

поблизу міста. Знайомили юнаків і

з господарською та побутовою

сторонами військового життя: як

будуються та облаштовуються ка�

зарми, доглядаються коні, шиють�

ся чоботи.

Особлива увага в кадетських

корпусах приділялася розважаль�

ним вечорам, програма яких зав�

жди попередньо обговорювалась в

педагогічних комітетах. Обов’яз�

ковими були читання поетичних

творів, хоровий спів під акомпане�

мент, виконання музичних п’єс на

різних інструментах, танці, спек�

таклі. В Сумському корпусі в таких

заходах активну участь брали уч�

нівський церковний хор, духовий,

струнний та симфонічний оркес�

три. Функціонував драматичний

гурток, в репертуарі якого були

твори Гоголя, музичні п’єси з істо�

рії України, такі як «Запорожець за

Дунаєм», «Наталка�Полтавка», «Ас�

кольдова могила».

На організацію виховної роботи

впливало й національне поход�

ження вихованців та наставників.

Так, у Полтавському корпусі велика

увага приділялася вивченню істо�

рії рідного краю, патріотичному

вихованню. Тут регулярно влашто�

вувалися походи та екскурсії по іс�

торичних і культурних місцях

Полтавщини. На розважальних ве�

чорах обов’язково виконували по�

пурі з українських пісень. Цікаво,

що українські народні пісні звуча�

ли під керівництвом обрусілого

німця — капітана Фон�Касарта.

Особливо великою популярністю

у його вихованців користувалася

пісня «Закувала та сиза зозуля».

Незважаючи на те, що у військо�

вих навчальних закладах офіцій�

ною вважалась російська мова, в

українських корпусах вихованці, в

переважній більшості українці, не

забували й рідної. Саме про це

йдеться у книзі колишнього кадета

Київського корпусу О. Ігнатьєва

«50 лет в строю», у якій автор зга�

дує, як він і його товариші, «лежачи

на шинелях і милуючись півден�

ною ніччю, забувши про началь�

ство, виспівували задушевні укра�

їнські пісні».

Важливою складовою морально�

го виховання в кадетських корпу�

сах була релігія. Релігійне вихован�

ня починалося з першого класу і

продовжувалось до випускного.

Навчальна програма передбачала

вивчення історії Ветхого та Ново�

го Завітів, богослужіння, катехізи�

су, історії Церкви. Кожний корпус в

Україні мав свою православну цер�

кву з настоятелем та дияконом. Ка�

детів по черзі брали на богослу�

жіння, а спеціальні регенти навча�

Íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ âèõîâíî¿

ðîáîòè â êàäåòñüêèõ êîðïóñàõ áóëî

ô³çè÷íå âèõîâàííÿ. Ïðîòå â

íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ óðîêè ç

ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè áóëè â³äñóòí³. 
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ли та керували кадетським хором.

Щотижневі відвідування храмів бу�

ли для вихованців обов’язковими.

Молитви читалися й співалися не

тільки під час служб. Це робилося

щодня в кожній роті перед образа�

ми після підйому та перед сном,

перед та після кожного прийому

їжі в їдальні, перед та після уроків у

класах.

Під час посту життя в корпусі

ставало спокійнішим. Вихователі

збирали вихованців і розмовляли з

ними на релігійні та історичні те�

ми. Часто керівництво закладів

зверталося по допомогу до духов�

них осіб з проханням вплинути

своїми настановами на недисцип�

лінованих учнів. 

Характеризуючи стан морально�

го виховання в кадетському корпу�

сі, слід відзначити, що в основному

увага приділялася підтриманню

дисципліни. Дисциплінарна прак�

тика в корпусах України з моменту

їх створення в середині ХІХ століт�

тя й до 1917 року пройшла значну

еволюцію. Спочатку всі виховні

прийоми зводилися до прищеп�

лення кадетам почуття страху за

будь�які порушення шляхом суво�

рих покарань, серед яких широко

практикувались тілесні. Це озлоб�

ляло хлопчаків, і, щоб уникнути

покарання за властиву їхньому віку

жвавість, вони часто вдавалися до

брехні. Результатом такої системи

виховання був поділ керівництва

та вихованців на два ворогуючих

табори. Траплялося, що учні не зу�

пинялися навіть перед вчиненням

жорстоких витівок. На виправлен�

ня такого стану керівництво закла�

дів витрачало чимало сил, але зви�

чаї старого кадетського життя збе�

рігалися ще до початку ХХ століття.

Нова система виховання перед�

бачала різноманітні заходи попе�

реджувального та виправного ха�

рактеру. Новизною було те, що ви�

хователі підходили до вирішення

проблеми дисципліни з позицій

не карати, а оберігати від провин,

використовуючи заходи педаго�

гічного впливу. Дисципліна в ка�

детських корпусах підтримувалася

також системою заохочень вихо�

ванців. Це і довірливе ставлення

вихователя до учня; визнання його

успіхів або окремого вчинку при

інших вихованцях; подарунки від�

мінникам, схвальні відгуки бать�

кам, ротному командиру й дирек�

тору корпусу, призначення кра�

щих учнів віце�унтер�офіцерами

та віце�фельдфебелями. Звичайно,

кадетські корпуси не могли пов�

ністю вирішити проблеми дис�

ципліни, але на досвіді їхньої ро�

боти, звичайно, відбилися передо�

ві ідеї свого часу.

Невід’ємною складовою вихов�

ної роботи в кадетських корпусах

було фізичне виховання. Його ме�

тою був правильний розвиток і

удосконалення організму вихо�

ванців, збереження їхнього здо�

ров’я, пристосування тіла до зов�

нішніх впливів, зміцнення кісток,

м’язів і нервів. Це досягалося доб�

рим улаштуванням внутрішнього

життя та матеріального забезпе�

чення, піклуванням керівництва

про гігієнічно правильне утриман�

ня кадетів, доцільним розвитком

фізичних сил, регулярними ме�

дичними оглядами для можливого

попередження захворювань та

своєчасним лікуванням хворих.

Проте в навчальному процесі уро�

ки з фізичної культури були відсут�

ні. Побутувала думка, що для тілес�

ного розвитку достатньо вільного

від уроків часу, який відводився для

ігор та фізичних вправ у спортив�

ному залі або на свіжому повітрі.

Елементами фізичного виховання

були заняття з гімнастики, фехту�

вання, плавання та інших спортив�

них вправ.

Для фізичного розвитку кадетів

існували спеціальні приміщення.

Наприклад, в Одеському корпусі

діяв великий гімнастичний зал,

спортивне містечко на плацу, а в

ротах були встановлені турніки,

брусся, гімнастичні сходи. А розта�

шування корпусу неподалік від мо�

ря давало можливість займатися

греблею та парусним спортом.

Результати фізичної підготовки

кадетів можна було побачити під

час проведення військово�спор�

тивних змагань. Так, у Київському

корпусі кожного року проводи�

лись змагання зі стрільби, фехту�

вання на рапірах та гімнастики,

після яких призи переможцям вру�

чав особисто командувач військо�

вого округу. А футбольна команда

була однією з найсильніших у Киє�

ві. Фізичному розвитку кадетів

сприяли також роботи в саду, за�

няття ремеслами, а в літній період

— табори. Загалом система фізич�

ного виховання будувалася так,

щоб вихованці отримали добрий

фізичний розвиток і справжнє за�

гартування.

Таким чином, вихованці готува�

лися стати офіцерами та присвя�

тити своє життя службі в армії. Во�

ни з дитинства привчалися до дис�

ципліни, організованості, завдяки

чому гальмувався розвиток нега�

тивних якостей і рис характеру.

Різнопланове виховання допома�

гало формуванню особистості.

У цілому виховний персонал доб�

ре знав, як треба виховувати, і мав у

своєму розпорядженні достатній

арсенал засобів та методів впливу.

Îëåêñàíäð ÑÊÐßÁ²Í

Íà ðîçâàæàëüíèõ âå÷îðàõ êàäåòè

âèêîíóâàëè ïîïóð³ ç óêðà¿íñüêèõ

ï³ñåíü. Îñîáëèâî âåëèêîþ

ïîïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóâàëàñÿ ï³ñíÿ

«Çàêóâàëà òà ñèçà çîçóëÿ».



— Не можу сказати, що з дитинс�

тва мріяв бути військовим, але про

те, що став ним, ніколи не жалку�

вав. Народився я на Одещині в селі

Розкішне Білгород�Дністровсько�

го району, в родині колгоспників;

навчався в школі, пішов до армії.

Служив «строкову» солдатом, з

військ вступив до Рязанського ви�

щого військово�командного учи�

лища. Після випуску потрапив до

Демократичної Республіки Афга�

ністан. Це вже потім молодих лей�

тенантів відправляли після року

служби у військах і півроку фер�

ганської «учебки», а нас тоді кину�

ли командувати взводами в саме

горнило цієї війни «необстріляни�

ми». Ми прилетіли до Кабулу на

жовтневі свята, стояла неймовірна

спека. На цю дивовижну гірську

країну ми дивилися широко від�

критими очима, милувалися ясним

чистим небом, мальовничими

хребтами гір, проте вже за кілька

днів побачили всі жахи цієї війни…

Нас, молодих лейтенантів, розки�

дали по різних частинах і підрозді�

лах. Дехто з моїх однокашників за�

гинув чи отримав поранення у

перших своїх боях, бо тоді «духи»

саме активізували напади на ра�

дянські частини, а там, де най�

складніше, завжди була «десанту�

ра». Я потрапив на посаду коман�

дира нештатного розвідувально�

засадного взводу 2�го батальйону

357�го парашутно�десантного

полку, що дислокувався в провінції

Баміан. До речі, там були відомі на

весь світ скельні статуї Будди, які у

2001 році підірвали таліби. У мене

збереглися фото цих гігантських

споруд, одна з них — заввишки 37

метрів, а інша — 55, це були пам’ят�

ники світової історії… По рейдах і

завданнях я відходив два роки. Ба�

міанська долина — єдиний шлях

через Гіндукушський хребет. Душ�

мани за всяку ціну намагалися за�

хопити її і тримати під контролем,

отож повоювати мені за два роки

довелось чимало. Але ці роки я зга�

дую, як найкращі у своїй службі. Са�

ме там я зрозумів, що таке воєнне

братство, офіцерська честь, взаєм�

на підтримка і самопожертва. Саме

там на все життя і полюбив ПДВ…

В Афгані я навчився по�справ�

жньому бачити і розуміти людей,

хоча після першого бою не завжди

зрозумієш, хто ця людина, бо ко�

жен має право на страх, а вже після

другого бачиш, яка вона насправді.

Війна — це лакмусовий папірець

людських чеснот. Я вважаю, що ме�

ні там дуже поталанило з підлегли�

ми солдатами, вони були справ�

жніми десантниками. Хоча у нас

служили воїни різних національ�

ностей і призовів, але такого яви�

ща, як дідівщина в десанті не було.

Для бійця найгіршим стягненням

вважалось те , що він не йде на бо�

йовий вихід разом з товаришами, а

залишається у внутрішньому наря�

ді. Це приклад справжнього десан�

тного братства, коли сам можеш

загинути заради товариша…

Так я два роки відвоював, отри�

мав орден «Красной звезды», ме�

даль «За отвагу», проте нагороди —

не головне. Найвища нагорода —

це відчуття гідно виконаного вій�

18

АКТУАЛЬНО
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сссс пппп рррр аааа вввв жжжж нннн ьььь оооо мммм уууу     рррр оооо зззз уууу мммм іііі тттт ииии     лллл юююю дддд ееее йййй::::
пппп іііі сссс лллл яяяя     пппп ееее рррр шшшш оооо гггг оооо     бббб оооо юююю     нннн ееее     зззз аааа вввв жжжж дддд ииии
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Ñâîãî ÷àñó ó ñàìèõ âèòîê³â ñòâîðåííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ «êðèëàòî¿ ï³õîòè» ñòîÿâ â³äîìèé ãåíå-
ðàë-ìàéîð Â³òàë³é Ðàºâñüêèé, ÿêîãî çãîäîì
íà ö³é ïîñàä³ çàì³íèâ ïîëêîâíèê ²âàí ßêóáåöü.
Ñüîãîäí³ íà ÷îë³ â³éñüê, ïðî ñëóæáó ó ÿêèõ
ìð³þòü òèñÿ÷³ þíàê³â, ñòî¿òü ïîëêîâíèê Ñåðã³é
Ë³ñîâèé — ëþäèíà, äëÿ ÿêî¿ áàãàòîë³òíÿ ñëóæ-
áà ó «äåñàíòóð³» âæå äàâíî ñòàëà ñåíñîì ñà-
ìîãî æèòòÿ...

ССееррггіійй  ЛЛІІССООВВИИЙЙ::
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ПРО СЕБЕ, СЛУЖБУ, ТОВАРИШІВ

ськового обов’язку, відчуття належ�

ності до найкращого роду військ —

до десанту. 

Потім отримав пропозицію про�

довжити службу в рідному Рязан�

ському училищі. Тоді командиром

нашої дивізії був генерал�майор

Слюсар, Герой Радянського Союзу.

З Афганістану він переводився на

посаду начальника училища, тож і

дав команду кадровикам підібрати

кандидатів на посади командирів

курсантських взводів. У Рязані ко�

мандував спершу взводом, а потім

ротою майбутніх офіцерів�десан�

тників. З особливою теплотою

пригадую роки навчання в Акаде�

мії Генерального штабу імені

Фрунзе в Москві. Наші викладачі

давали нам справжню воєнну нау�

ку, яку самі здобули потом і кров’ю.

По закінченні в 1992�му я приїхав

в Україну, спочатку служив на по�

саді командира батальйону в пара�

шутно�десантному полку Болград�

ської аеромобільної дивізії. Прой�

шов кілька командних посад аж до

командира аеромобільної бригади

і заступника командира дивізії. Да�

лі служив у Києві в управлінні аеро�

мобільних військ, створював і очо�

лював аеромобільну кафедру в На�

ціональній академії оборони Укра�

їни, з 2006�го року — начальник

Управління аеромобільних військ

Сухопутних військ Збройних Сил

України. 

— У вашому кабінеті висить
портрет легендарного «батька
ПДВ» генерала Василя Марге�
лова...

— Так, і це не лише моя безмежна

повага до цієї людини, а й

свідчення того, що всі традиції, а

десантні війська, як жодні інші,

славляться саме своїми традиція�

ми, ми намагаємося берегти і

примножувати. Тим більше, леген�

дарний Василь Маргелов є нашим

земляком з Дніпропетровщини і

кожен десантник пишається тим,

що належить до «найкращих

військ дяді Васі». Маргелов — це

людина–легенда, і хоч до нього

вже існували Повітряно�Десантні

війська, але саме за час його ко�

мандування вони стали тим, чим є

зараз. 

До речі, вперше він сам стрибнув

з парашутом лише в 40 років. Коли

я ще був курсантом в Рязані, Ва�

силь Пилипович часто приїздив в

наше училище. Він тоді вже був на

пенсії, але виглядав значно молод�

ше своїх років, по�спортивному

підтягнутим. В училищі любив зус�

трічатись з курсантами, розмовля�

ти з ними, і кожен з нас ці зустрічі

сприймав як щось найсвітліше в

своїй службі, як можливість дотор�

кнутись до живої легенди. Він бага�

то і цікаво розповідав, але головне,

що тими зустрічами він якось не�

помітно нас виховував саме у дусі

традицій наших військ. Василь Пи�

липович був дуже гарним коман�

диром і вихователем. Генерал Мар�

гелов багато палив, причому по�

любляв дуже міцні цигарки, і ті з

нас, хто діставав їх недопалки, вва�

жали себе щасливими, адже ці ви�

курені цигарки були для нас як ре�

ліквії чи талісмани. Один мій това�

риш пройшов з таким недопалком

у кишені весь Афган. 

Коли я навчався в Москві в Акаде�

мії імені Фрунзе, Василь Пилипо�

вич Маргелов помер, і нас, слуха�

чів�десантників, спеціально від�

пустили з занять, щоб попрощати�

ся з великою людиною.

— Ті, хто служили і служать в
Повітряно�десантних чи аеро�
мобільних військах, завжди з
гордістю демонструють свою
приналежність до десантни�
ків. 2�го серпня блакитний бе�
рет і тільник надягають й ті,
хто вже давно відслужив у ар�
мії… 

— Саме блакитний берет і тіль�

ник є символами, невід’ємними

атрибутами десантників, в Украї�

ні — аеромобілістів. Їх та шнурова�

ні черевики�берці ввів до форми

одягу саме Маргелов. Берет і тіль�

ник молодий солдат урочисто от�

римує від командира після першо�

го свого стрибка з парашутом. Тоді

солдат стає десантником, а до цьо�

го він ще піхотинець. Після стриб�

ка він може носити атрибути де�

сантника з гордістю все життя. Як

пам’ять про службу в наших вій�

ськах у солдатів залишається і

«дембельський» фотоальбом, в

якому хлопці записують вислови

Маргелова, зберігають його пор�

трети. Деякі навіть роблять собі та�

туювання емблем і символів де�

сантників. Часто на лівій руці з бо�

кової сторони зап’ястя хлопці

роблять напис «За ВДВ», це для то�

го, щоб, підіймаючи чарку в колі

друзів, всі розуміли, що ти — «де�

сантура». Ми, офіцери, таких тату�

ювань не робимо, але коли бачимо

подібні в оточуючих, то твердо

знаємо, що на цю людину можна

покластись у скрутну хвилину, бо

вона — нашої крові. Коли звучить

пісня «Синева», неофіційний гімн

десантників, то кожен з них встає,

вшановуючи пам’ять своїх загиб�

лих побратимів.

— Скажіть, хто може бути
справжнім десантником? Які
для цього потрібні якості?

Íåäàðåìíî ó àåðîìîá³ë³ñò³â

º âèñë³â, ùî äåñàíòíèê ìàº éòè

ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ìîæå, à ïîò³ì

ùå ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ïîòð³áíî. 



Ç 1954 ïî 1959 ³ ïîò³ì ç

1961 ïî 1979 ðîêè Ïîâ³ò-

ðÿíî-äåñàíòíèìè â³éñüêà-

ìè Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ êî-

ìàíäóâàëà ëåãåíäàðíà

îñîáèñò³ñòü — Âàñèëü Ïè-

ëèïîâè÷ Ìàðãåëîâ. Éîãî

íàçèâàþòü «Äåñàíòíèêîì

¹1». Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî

Ñîþçó ãåíåðàë àðì³¿ Ìàð-

ãåëîâ ïîñ³äàº îñîáëèâå

ì³ñöå â ³ñòîð³¿. Ïîâ’ÿçàíå ç³

ñòàíîâëåííÿì ïîâ³òðÿíî-

äåñàíòíèõ â³éñüê. Ñàìå

çàâäÿêè ö³é ëþäèí³ ÏÄÂ ñòàëè íàéá³ëüø áîºçäàòíèì ðî-

äîì â³éñüê òà åë³òîþ Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿.

Çàâäÿêè ãåíåðàëó Ìàðãåëîâó áóëà ðîçðîáëåíà êîí-

öåïö³ÿ ðîë³ ³ ì³ñöÿ ÏÄÂ â ñó÷àñíèõ ñòðàòåã³÷íèõ îïåðàö³-

ÿõ íà ð³çíèõ òåàòðàõ âîºííèõ ä³é. Âñòóïèâøè íà ïîñàäó

êîìàíäóþ÷îãî, Ìàðãåëîâ îäåðæàâ â³éñüêà, ùî ñêëàäà-

ëèñÿ, â îñíîâíîìó, ç ï³õîòè ç ëåãêèì îçáðîºííÿì ³ â³é-

ñüêîâî-òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿, îñíàùåíî¿ ë³òàêàìè Ë³-2,

²ë-14, Òó-2 ³ Òó-4 ç ³ñòîòíî îáìåæåíèìè äåñàíòíèìè

ìîæëèâîñòÿìè. Ôàêòè÷íî ÏÄÂ íå ìîãëè âèð³øóâàòè

ñóòòºâèõ çàäà÷ ó âîºííèõ îïåðàö³ÿõ. Ìàðãåëîâ ³í³ö³þâàâ

ñòâîðåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî

êîìïëåêñó ñåð³éíîãî âèðîáíèöòâà çàñîá³â äåñàíòóâàí-

íÿ, âàæêèõ ïàðàøóòíèõ ïëàòôîðì, ïàðàøóòíèõ ñèñòåì ³

òàðè äëÿ äåñàíòóâàííÿ âàíòàæ³â, âàíòàæíèõ ³ ëþäñüêèõ

ïàðàøóò³â ³ ïðèëàä³â. «Òåõí³ö³ íå íàêàæåø, òîìó äîìà-

ãàéòåñÿ ñòâîðåííÿ â ÊÁ, ïðîìèñëîâîñò³, ó õîä³ ³ñïèò³â íà-

ä³éíèõ ïàðàøóò³â, áåçâ³äìîâíî¿ ðîáîòè âàæêî¿ ïîâ³òðÿ-

íî-äåñàíòíî¿ òåõí³êè», — ãîâîðèâ Ìàðãåëîâ ïðè ïîñòà-

íîâö³ çàäà÷ ñâî¿ì ï³äëåãëèì. Äëÿ äåñàíòíèê³â ñòâîðþâà-

ëèñÿ íîâ³ ìîäèô³êàö³¿ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿, íàïðèêëàä ÀÊÑ

ç³ ñêëàäåíèì ïðèêëàäîì. Ñïåö³àëüíî äëÿ ïîòðåá ÏÄÂ ó

ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè ðîçðîáëÿëàñÿ ³ ìîäåðí³çóâàëàñÿ íîâà

áîéîâà òåõí³êà: àâ³àäåñàíòíà ñàìîõ³äíà àðòèëåð³éñüêà

óñòàíîâêà ÀÑÓ-76 (1949), ëåãêà ÀÑÓ-57 (1951), ïëà-

âàþ÷à ÀÑÓ-57Ï (1954), ñàìîõ³äíà óñòàíîâêà ÀÑÓ-85,

ãóñåíè÷íà áîéîâà ìàøèíà ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíèõ â³éñüê

ÁÌÄ-1 (1969). Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ïåðøèõ ïàðò³é

ÁÌÄ-1 ó â³éñüêà áóâ ðîçðîáëåíèé ö³ëà ñåð³ÿ îçáðîºííÿ

íà ¿¿ áàç³: àðòèëåð³éñüê³ ñàìîõ³äí³ óñòàíîâêè «Íîíà», ìà-

øèíè êåðóâàííÿ âîãíåì àðòèëåð³¿, êîìàíäíî-øòàáí³ ìà-

øèíè Ð-142, ðàä³îñòàíö³¿ äàëåêîãî çâ’ÿçêó Ð-141, ïðî-

òèòàíêîâ³ êîìïëåêñè, ðîçâ³äóâàëüíà ìàøèíà. Çåí³òí³

÷àñòèíè ³ ï³äðîçä³ëè òàêîæ îñíàùóâàëèñÿ ÁÒÐàìè, íà

ÿêèõ ðîçòàøîâóâàëèñÿ ðîçðàõóíêè ç ïåðåíîñíèìè êîì-

ïëåêñàìè ³ áîºçàïàñîì. Äî ê³íöÿ 50-õ ðîê³â áóëè ïðèé-

íÿò³ íà îçáðîºííÿ ³ íàä³éøëè ó â³éñüêà íîâ³ ë³òàêè Àí-8 ³

Àí-12, ÿê³ ìàëè âàíòàæîï³äéîìí³ñòü äî 10-12 òîíí ³

äîñòàòíþ äàëüí³ñòü ïîëüîòó, ùî äàâàëî ìîæëèâ³ñòü äå-

ñàíòóâàííÿ âåëèêèõ ãðóï îñîáîâîãî ñêëàäó ç³ øòàòíîþ

áîéîâîþ òåõí³êîþ é îçáðîºííÿì. Ï³çí³øå Ïîâ³òðÿíî-äå-

ñàíòí³ â³éñüêà îòðèìàëè íîâ³ â³éñüêîâî-òðàíñïîðòí³ ë³-

òàêè — Àí-22 òà ²ë-76. Íàïðèê³íö³ 50-õ ðîê³â íà îçáðî-

ºíí³ â³éñüê ç’ÿâèëèñÿ ïàðàøóòí³ ïëàòôîðìè ÏÏ-127,

ïðèçíà÷åí³ äëÿ äåñàíòóâàííÿ ïàðàøóòíèì ñïîñîáîì àð-

òèëåð³¿, àâòîòðàíñïîðòó, ðàä³îñòàíö³é, ³íæåíåðíî¿ òåõí³êè

òà ³í. Áóëè ñòâîðåí³ ïàðàøóòíî-ðåàêòèâí³ çàñîáè äåñàí-

òóâàííÿ, ùî çà ðàõóíîê ñòâîðþâàíî¿ äâèãóíîì ðåàêòèâ-

íî¿ òÿãè äîçâîëÿëè íàáëèçèòè øâèäê³ñòü ïðèçåìëåííÿ

âàíòàæó äî íóëÿ. 
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— Якщо брати фізичні і антро�

пометричні особливості, то відпо�

відним Наказом Міністра оборони

України визначено, що кандидат

має бути не нижчим за 170 санти�

метрів і не важчим 90�та кілогра�

мів, цілком здоровим і фізично

розвинутим. В наших військах

потрібні різні спеціалісти, і сапе�

ри, і зв’язківці, отож сказати, що

нам потрібні двометрові велетні

не можна. Для нас головне, щоб

людина за своїми морально�діло�

вими і психологічними якостями

відповідала завданням, що покла�

даються на аеромобільні війська.

Солдатів з першого дня привчає�

мо до того, що нам доводиться дія�

ти в тилу противника, скрізь — чу�

жі; в інших військах — сусід спра�

ва, сусід зліва, в тилу — свої, а во�

рог — лише попереду. У нас ворог

— скрізь, і діяти необхідно стрімко

і рішуче, віддати для виконання

завдань всі свої сили, знання і

вміння. Недаремно в нас є вислів,

що десантник має йти стільки,

скільки може, а потім ще стільки,

скільки потрібно. Це має бути лю�

дина, яка вміє самостійно прийма�

ти рішення і швидко діяти, здій�

снювати неординарні вчинки. Ці�

каво, але нам ідеально підходять,

як кажуть, «хуліганисті хлопці».

Маючи певний досвід, знаю, що

такі в бою не підведуть, на них

значно більше можна покластися,

ніж на «зразкових відмінників бо�

йової і політичної». За психоти�

пом для десанту найбільш підхо�

дять сангвініки. Це мають бути лю�

ди, які не бояться йти на ризик. Бо

не лише дії в тилу ворога, а навіть

стрибок з парашутом — небезпеч�

но для життя. Деякі хлопці, що ма�

ють відмінні фізичні дані, гарну

підготовку, належний рівень інте�

лекту, стрибати з парашутом від�

мовляються, адже стрибки —

справа добровільна. Цього не пот�

рібно соромитися, людина не йде

на ризик з різних причин, але тоді

вона не може бути десантником.

Примусити ним стати ніхто й ні�

коли не зможе…

«Ніхто, крім нас!». Це — гасло де�

сантників, а вони завжди там, де

найбільша небезпека, де потрібні

висока бойова виучка і відмінна

фізична підготовка, самопожертва

і відвага. «Блакитні берети» завжди

на передовому рубежі — будь�то

миротворча місія або участь в ан�

титерористичній операції. Ці вій�

ська вписали чимало яскравих сто�

рінок в історію Збройних Сил. Їх

доблесть і відвага, безмежна відда�

ність Батьківщині навічно овіяні

невмирущою славою.

Áåñ³äó â³â Âëàäèñëàâ ÂÎËÎØÈÍ

Äëÿ á³éöÿ íàéã³ðøèì ñòÿãíåííÿì

ââàæàëîñü òå, ùî â³í íå éäå

íà áîéîâèé âèõ³ä ç òîâàðèøàìè, à

çàëèøàºòüñÿ ó âíóòð³øíüîìó íàðÿä³. 



21

БОЙОВИЙ ДОСВІД

Насамперед варто відзначити, що

розбіжності стосуються в основ�

ному організації й використання

АЕВ у «вузькому» розумінні цього

слова, тобто того їх компонента,

що в СРСР до 1989 р. називався «де�

сантно�штурмові війська (ДШВ)

Сухопутних військ». Набагато біль�

ше визначеності із властиво повіт�

ряно�десантними з’єднаннями. З

них ми й почнемо. 

У наш час повітряно�десантні

дивізії (пдд) мають у складі своїх

збройних сил тільки Китайська

Народна Республіка (три), Росій�

ська Федерація (дві плюс дві десан�

тно�штурмові) і Сполучені Штати

Америки (одна плюс одна повітря�

но�штурмова). При цьому в Китаї

повітряно�десантні війська (зведе�

ні в 15�ту повітряно�десантну ар�

мію) є родом військ у складі ВПС, у

Росії — окремим родом військ, що

Попри, здавалося б, цілком чіткі й зрозумілі
функції за своїм призначенням, єдиного
погляду на організаційноIштатну структуру
й особливості взаємодії аеромобільних військ
з іншими родами військ і видами збройних
сил і дотепер ще не існує

Äëÿ äèñêóñ³¿ íàâêîëî
îö³íêè ð³çíèõ âàð³àí-
ò³â ðåôîðìóâàííÿ òà
ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó
àåðîìîá³ëüíèõ â³éñüê
(ÀÅÂ) Óêðà¿íè ïåâíèé
³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿº
é çàêîðäîííèé äîñ-
â³ä. Â³í òèì á³ëüøå
çàñëóãîâóº íà óâàãó,
ùî ºäèíîãî ïîãëÿäó
íà îðãàí³çàö³éíî-
øòàòíó ñòðóêòóðó é
îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿
ÀÅÂ ç ³íøèìè ðîäàìè
â³éñüê ³ âèäàìè
çáðîéíèõ ñèë, ÿê ó
ñâ³ò³ â ö³ëîìó, òàê ³ â
ðàìêàõ Îðãàí³çàö³¿
Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî
Äîãîâîðó (ÍÀÒÎ) ³
äîòåïåð ùå íå âè-
ðîáëåíî. ²ñòîòíî â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ é ïèòîìà
âàãà ÀÅÂ ó çáðîéíèõ
ñèëàõ ð³çíèõ êðà¿í. 

««««ККККРРРРИИИИЛЛЛЛААААТТТТАААА    ППППІІІІХХХХООООТТТТАААА»»»»
ВВВВ    ААААРРРРММММІІІІЯЯЯЯХХХХ    ССССВВВВІІІІ ТТТТУУУУ::::     
ТАКА СТРОКАТА, 
ТАКА НЕПОВТОРНА…



не входять у будь�який вид зброй�

них сил, а в США — родом військ у

складі армії (сухопутних військ).

Китайці в цьому питанні вигляда�

ють найбільш консервативно: міс�

це АЕВ КНР в організаційній струк�

турі національних збройних сил

фактично скопійовано з герман�

ської структури часів «Третього

Рейху», яка вже тоді продемонстру�

вала свою недосконалість. Що ж

стосується Росії, то місцевий під�

хід, мабуть, теж варто вважати ма�

ловиправданим, оскільки повітря�

но�десантні війська (ПДВ) Росій�

ської Федерації включають не тіль�

ки призначені для самостійних дій

98�му й 106�ту пдд, а й 45�й окре�

мий розвідувальний полк, з’єднан�

ня, призначені для тісної взаємодії

із сухопутними військами: 7�му й

76�ту десантно�штурмові дивізії, а

також 11�ту й 31�ту десантно�

штурмові бригади з аналогічними

завданням. Також привертає увагу

те, що ПДВ Російської Федерації не

мають власної авіації. Взагалі в Ро�

сії поки дотримуються тієї точки

зору, хоча вона й викликає там різ�

ку критику, що власна авіація не

потрібна не тільки повітряно�де�

сантним, але й десантно�штурмо�

вим з’єднанням. Більше того, в

2002 році авіація сухопутних

військ Росії також була передана до

складу її ВПС під видом армійської

авіації. 

У США основним компонентом

національних АЕВ є 18�й повітря�

но�десантний корпус, до бойового

складу якого входять дві повітря�

но�десантні дивізії — 82�га і

101–ша, одна з яких — 101�ша,

втім, є повітряно�десантною тіль�

ки за назвою, а фактично являє со�

бою повітряно�штурмову дивізію

(пшд). При цьому американці, всу�

переч наявній у НАТО загальній

тенденції на скорочення чисель�

ності АЕВ, нарощують чисельність

своїх повітряно�десантних з’єд�

нань. Якщо в минулому десятилітті

в них налічувалося по 9 парашут�

но�десантних (в 101�й пшд — від�

повідно аеромобільних піхотних)

батальйонів і по три дивізіони по�

льової артилерії, то в наш час 82�га

пдд має у своєму складі 4 «бригадні

бойові команди», змішані бригадні

тактичні групи, по три парашутно�

десантних батальйони й одному

батальйону спеціального призна�

чення у кожній. Крім того, дивізія

має сім дивізіонів польової артиле�

рії — по одному в кожній бригад�

ній тактичній групі, і три разом із

зенітно�ракетною батареєю у вог�

невій бригаді дивізії, а також окре�

мий батальйон спеціального при�

значення дивізійного підпорядку�

вання. Таким чином, бойовий

склад десантного компонента ди�

візії досягає 17�ти батальйонів й

7–ми артилерійських дивізіонів —

майже стільки ж, скільки було 10

років тому в обох повітряно�де�

сантних дивізіях корпуса! 

101�ша пшд також має у своєму

складі 4 бригадні тактичні групи,

але трохи меншого загального

складу — дві з них (1�ша й 2�га)

включають по три аеромобільні пі�

хотні батальйони й по одному ба�

тальйону спеціального призна�

чення, а дві (3�тя й 4�та) — по два

аеромобільні піхотні батальйони,

одну аеромобільну піхотну роту й

батальйон спецпризначення. Крім

того, у кожну бригадну тактичну

групу входить артилерійський ди�

візіон, а в безпосередньому підпо�

рядкуванні командування дивізії є

ще зенітно�ракетний дивізіон. Та�

ким чином, усього у складі десан�

тного компонента 101�ї пшд є 14

бойових батальйонів й 5 дивізіо�

нів. Обидві дивізії мають також

власну армійську авіацію — по

бригаді в кожній. 91 вертоліт зна�

ходиться на озброєнні у 82�й пдд й

290 гелікоптерів — у 101�й пшд.

Зазначені дивізії не єдиними

формуваннями АЕВ у США. Крім

них є ще 173�тя окрема повітряно�

десантна бригада, а також недавно

сформована 4�та повітряно�десан�

тна бригадна тактична група у

складі 25�ї легкої піхотної дивізії. У

цілому ж бойовий склад АЕВ США

перевершує зараз бойовий склад

АЕВ всіх інших країн НАТО разом

узятих. 

У збройних силах Великобрита�

нії АЕВ представлені єдиною 16�ю

повітряно�штурмовою бригадою

(пшбр) у складі двох парашутно�

десантних батальйонів, що зведені

в парашутний полк, і двох легких

піхотних (десантно�штурмових)

батальйонів, артилерійського пол�

ку й трьох полків армійської авіа�

ції. При цьому британська бригада

має трохи більшу аеромобільність,

ніж американська 101�ша пшд. Як�

що бригада армійської авіації 101�ї

пшд може перекинути своїми вер�

тольотами за один рейс тільки од�

ну третину своїх бойових баталь�

йонів, то британська — 50%. Спе�

цифікою 16�ї пшбр є також те, що

частина її сил, зокрема двобаталь�

йонний парашутний полк, призна�

чена для використання у разі пот�

реби як «класична» повітряно�де�

сантна частина.

Втім, існує й інший погляд на

структуру та застосування ДШВ —

концепція «повної аеромобільнос�

ті на полі бою», тобто можливість

перекидання силами штатної ар�

мійської авіації аеромобільного

з’єднання повного складу бойових

частин і підрозділів цього з’єднан�

ня за один рейс. Уперше вона була

покладена в основу організації АЕВ

у Франції в середині 80�х років ми�

22

Âò³ì, ³ñíóº é ³íøèé ïîãëÿä

íà ñòðóêòóðó òà çàñòîñóâàííÿ

ÄØÂ — òàê çâàíà êîíöåïö³ÿ «ïîâíî¿

àåðîìîá³ëüíîñò³ íà ïîë³ áîþ».
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нулого століття, коли після успіш�

них випробувань концепції спеці�

ально сформованої для цієї мети

експериментальної аеромобільної

бригади «Форс Аклер» — для «сил

швидких дій» — французького ана�

логу американських «сил швидко�

го розгортання» — була сформова�

на 4�та аеромобільна дивізія (аед),

що мала всього один аеромобіль�

ний піхотний полк, але зате три

вертолітних полки, які разом з вер�

толітними підрозділами полку ке�

рування й забезпечення дивізії в

з’єднанні налічували 240 вертольо�

тів. На базі двох з’єднань — 4�ї ае�

ромобільної та 6�ї бронекавале�

рійської дивізій. Головну ударну

силу останньої становили броне�

автомобілі зі 105�мм пушками —

по нинішній класифікації це «бо�

йові машини з важким озброєн�

ням». Планувалося формувати зі

складу СШД так званий аеромеха�

нізований корпус із двома бойови�

ми ешелонами — повітряним, ос�

нову якого складала 4�та аед, і на�

земним — у складі 6�ї бркд. Вважа�

лося, що потужне озброєння

вертольотів, їхня висока маневре�

ність і значний радіус дії можуть

ефективно доповнити ударну силу

високомобільних бронекавалерій�

ських частин. 

Надалі, щоправда, Франція пов�

ністю відмовилася від обох цих ти�

пів з’єднань і на теперішній час її

АЕВ представлені тільки п’ятьма

«класичними» парашутними пол�

ками. Чотири з них входять до

складу 11�ї повітряно�десантної

бригади (колишньої 11�ї пдд), а

один полк є окремим. Тут варто

відзначити, що французькі полки,

що включають тільки по 4 бойові

роти, скоріше відповідають поси�

леним батальйонам. Правда, фран�

цузи відносять до частин з підви�

щеною аеромобільністю й 27�му

альпійську піхотну бригаду у скла�

ді трьох бойових батальйонів), але

власних вертольотів вона не має й

парашутної підготовки альпійські

стрілки не проходять.

Проте, незважаючи на відмову

«батьківщини» концепції «повної

аеромобільності на полі бою» від

з’єднання, сформованого відпо�

відно до цієї ідеї, ця концепція

знайшла послідовників серед вій�

ськових Італії й Німеччини. Так, в

Італії, крім «класичної» окремої

парашутної бригади «Фольгоре»

трибатальонного складу, існує ок�

рема аеромобільна бригада

(аебр) «Фріулі». Обидві бригади

входять до складу італійських сил

швидкого реагування. Цікаво, що

незважаючи на слово «аеромо�

більна» у своїй офіційній назві,

аебр «Фріулі» є фактично зменше�

ною копією французького аеро�

механізованого корпусу, про

який говорилося вище: крім двох

вертолітних полків й аеромобіль�

ного піхотного батальйону до її

складу входить бронекавалерій�

ський дивізіон (у кавалерії ця так�

тична одиниця відповідає баталь�

йону), оснащений бойовими ма�

шинами з важким озброєнням і

для повітряного перекидання не

призначений. 

АЕВ Німеччини представлені

двома з’єднаннями. Перше — диві�

зія спеціальних операцій, до скла�

ду якої, незважаючи на «спецназів�

ське» найменування, крім властиво

«командування спеціальних сил»,

що відповідає посиленому баталь�

йону, входять дві повітряно�десан�

тні бригади по два парашутно�де�

сантні батальйони в кожній. Крім

цього, у стадії формування, яке має

закінчитися до 2012 року, перебу�

ває 1�ша аеромобільна бригада у

складі трьох вертолітних полків, 1�

го парашутного�єгерського полку,

що має у бойовому складі — п’ять

парашутних рот і зенітно�ракетну

батарею пересувних зенітно�ра�

кетних комплексів та двох окре�

мих вертолітних ескадрилій. При

цьому весь бойовий ешелон 1�го

парашутно�єгерського полку,

правда без бронетехніки, може бу�

ти перекинуто за один рейс трид�

цятьма двома вертольотами

NH–90, а вогневу підтримку забез�

печуватимуть 64 ударних верто�

льоти «Тигр». 

На закінчення кілька слів про

АЕВ наших сусідів — Білорусі,

Польщі й Румунії. Про ПДВ Росії

вже говорилося вище, а Словаччи�

на й Угорщина в складі своїх

збройних сил АЕВ не мають. Втім, у

Словаччині їхньою частковою за�

міною є так званий «батальйон

швидкого реагування. 

У складі Війська Польського є ок�

рема десантно�штурмова бригада ,

що складається з трьох батальйо�

нів, один з яких може бути вико�

ристаний як парашутно�десан�

тний. Аеромобільність і вогневу

підтримку з повітря цієї бригади

забезпечують так звана бригада

повітряної кавалерії і два окремих

полки бойових вертольотів.

У Румунії одна аеромобільна

бригада перебуває на цей час у ста�

дії формування, яке планувалося

завершити до кінця 2010 року, але

цей процес поки ще досить дале�

кий від фіналу. 

Нарешті, у Білорусі на базі фор�

мувань радянських ПДВ створені

дві окремі мобільні бригади. Кож�

на з них по чисельності й осна�

щенню в цілому відповідає радян�

ському/російському парашутно�

десантному полку, що входять ра�

зом із бригадою спецпризначення

до складу «командування сил спе�

ціальних заходів».

Ñåðã³é ÃÎÍ×ÀÐÎÂ

Àìåðèêàíö³, âñóïåðå÷ íàÿâí³é

ó ÍÀÒÎ çàãàëüí³é òåíäåíö³¿ íà

ñêîðî÷åííÿ ÀÅÂ, íàðîùóþòü

÷èñåëüí³ñòü ñâî¿õ ïîâ³òðÿíî-

äåñàíòíèõ ç’ºäíàíü. 





Ôîòî Ñåðã³ÿ Ïîïñóºâè÷à
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— Пане посол, в Україні Ви
нещодавно. Що найбільше ім�
понує Вам у цій дипломатич�
ній місії? 

— Моя служба в посольстві Рес�

публіки Туреччина в Україні — це

друге призначення в якості посла,

раніше я представляв свою країну

в Сінгапурі. Бути й працювати в

дружній нам країні�сусідці дуже

приємно, але в той же час ця діяль�

ність накладає велику відповідаль�

ність. В нас є спільна історія, наші

культури дуже схожі. Ми активно

поглиблюємо взаємовідносини в

економічній, науковій, військовій,

освітній та інших сферах. Нині Ту�

реччина для України — друга за об�

сягами товарообороту після Росії.

Даючи узагальнену оцінку наших

стосунків, можна з певністю зазна�

чити: наші держави зблизилися,

аби зробити перший крок до стра�

тегічного співробітництва. Про це,

зокрема, свідчать й надзвичайно

тісні та плідні стосунки між по�

сольством Республіки Туреччина і

військовим відомством України. 

— За якими саме напрямами
розвивається військова та без�
пекова співпраця між Украї�
ною та Туреччиною? Які з них
найбільш перспективні?

Íàðîäèâñÿ 22 ëþòîãî 1957 ð.

â ì. Àíêàðà.

Çàê³í÷èâ ôàêóëüòåò ïîë³òîëîã³¿

òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí óí³âåð-

ñèòåòó (ì. Àíêàðà), ôàêóëüòåò

ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí óí³âåðñè-

òåòó (ì. Õàëë, Âåëèêà Áðèòàí³ÿ).

Ç 1982 äî 2002 ðð. — íà äèï-

ëîìàòè÷í³é ðîáîò³ â Äåïàðòà-

ìåíò³ Ðàäè ªâðîïè ÌÇÑ, ïî-

ñîëüñòâ³ Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà ó

Òåëü-Àâ³â³, çãîäîì — ó Òîê³î òà

Ãåëüñ³íê³. Ïåðøèé ðàäíèê ïîñ-

ò³éíîãî ïðåäñòàâíèöòâà Ðåñïóá-

ë³êè Òóðå÷÷èíà â Îô³ñ³ ÎÎÍ ó

Æåíåâ³. Ïîñîëüñòâî Ðåñïóáë³êè

Òóðå÷÷èíà ó Òåãåðàí³. Ç 2002 äî

2007 ðð. — êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ

Äåïàðòàìåíòó ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü

ÍÀÒÎ ³ ºâðîàòëàíòè÷íî¿ áåçïåêè;

ðîáîòà ó Äåïàðòàìåíò³ ãëîáàëü-

íîãî êîíòðîëþ íàä îçáðîºííÿìè

òà ðîççáðîºííÿì. Ç 2007 äî

ëèñòîïàäà 2009 ð. — ïîñîë Ðåñ-

ïóáë³êè Òóðå÷÷èíà ó Ñ³íãàïóð³.

Ç ãðóäíÿ 2009 ð. Íàäçâè÷àéíèé

³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðåñïóáë³êè

Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³.

Îäðóæåíèé, ìàº äâîõ ä³òåé.

Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Туреччина
в Україні Ахмет Бюлент Меріч:

««««УУУУккккррррааааїїїїннннаааа    ттттаааа    ТТТТууууррррееееччччччччииииннннаааа
ннннааааббббллллииииззззииииллллииииссссяяяя    ддддоооо    ррррііііввввнннняяяя
ссссттттррррааааттттеееегггг ііііччччннннооооггггоооо
ссссппппііііввввррррооооббббіііі ттттннннииииццццттттвввваааа»»»»
Ïàðòíåðñòâî ç Òóðå÷÷èíîþ çàâæäè áóëî ³ çà-
ëèøàºòüñÿ äëÿ Óêðà¿íè îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ.
Ïðî öå, çîêðåìà, ñâ³ä÷èòü òîé ôàêò, ùî çà îá-
ñÿãàìè òîâàðîîá³ãó ç Êèºâîì Àíêàðà ïîñ³äàº
äðóãå ì³ñöå ï³ñëÿ Ìîñêâè. Âò³ì, ï³ä ÷àñ ³íòåð-
â’þ, ÿêå ëþá’ÿçíî ïîãîäèâñÿ äàòè íàøîìó ÷à-
ñîïèñó Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë
Ðåñïóáë³êè Òóðå÷÷èíà â Óêðà¿í³ Àõìåò Áþëåíò
Ìåð³÷, ìîâà ïåðåâàæíî éøëà ïðî ì³æíàðîäíå
â³éñüêîâå ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ íàøèìè äåðæà-
âàìè, à òàêîæ ïðî ìàã³ñòðàëüí³ âåêòîðè ðîçáó-
äîâè íàö³îíàëüíèõ çáðîéíèõ ñèë Òóðå÷÷èíè, ÿê³
çà ñâîºþ ÷èñåëüí³ñòþ ïîñòóïàþòüñÿ ëèøå
ÑØÀ ç ÷èñëà êðà¿í, ùî âõîäÿòü äî ÍÀÒÎ.



— Відносини між Україною і Ту�

реччиною в сфері військової тема�

тики базуються на досягнутих пра�

вових домовленостях. Основою

стосунків у двосторонньому фор�

маті, зокрема, є угода про співро�

бітництво в сфері військової осві�

ти, техніки і науки, ратифікована

ще у 1994 році. Згодом, через чоти�

ри роки, між урядами України і

Республіки Туреччина було укладе�

но договір про співробітництво в

сфері оборонної промисловості.

Окрім цього, діють більш вузькі до�

мовленості. Це протокол між Ко�

мандуванням Внутрішніх військ

МВС України і Головним команду�

ванням жандармерії Республіки Ту�

реччина про співробітництво в

сфері безпеки щодо освіти і підго�

товки персоналу, а також минуло�

річна угода між Міністерством

оборони України і Генеральним

штабом Республіки Туреччина про

співробітництво в сфері військо�

вої освіти. 

Завдячуючи цьому, українські

військовослужбовці нині мають

змогу отримувати вищу військову

освіту у військових академіях Ту�

реччини. Протягом року вони та�

кож беруть участь в курсах Нав�

чального центру співробітництва

заради миру Туреччини. Між мініс�

трами оборони, начальниками ге�

неральних штабів, командувачами

родів військ, командувачами при�

кордонної служби і берегової обо�

рони, командувачами внутрішніх

військ і жандармерії регулярно

проводяться двосторонні зустрічі,

а на рівні військових підрозділів

визначаються сфери для співпраці,

які потім відображаються у захо�

дах в рамках Плану двосторонньо�

го військового співробітництва,

який оновлюється щороку. 

При цьому пріоритет у нашому

співробітництві надається саме

здійсненню заходів з військової

освіти українських військовослуж�

бовців. І це не випадковість, адже ці

фахівці, отримуючи освіту в Туреч�

чині, відіграють важливу роль «міс�

тка» дружби між двома країнами. 

Другим за значенням напрямом

нашої безпекової співпраці я б наз�

вав взаємодію між підрозділами

військово�морських сил. У цій

сфері спостерігається розвиток

завдяки участі наших військовиків

в механізмах співробітництва регі�

ональної безпеки, зокрема Blackse�

afor та в навчаннях типу «Сі бриз». 

— Нещодавно Україна та Ту�
реччина зробили черговий
крок до Технічної угоди сто�
совно інформування в системі
обміну даними про повітряну
обстановку у чорноморському
регіоні. У чому важливість цьо�
го питання для обох країн? 

— Так, нині тривають технічні

роботи з метою реалізації планів

співробітництва у сфері обміну ін�

формацією щодо повітряної обста�

новки. В рамках цієї програми пе�

редбачається встановлення та тех�

нічне обслуговування системи об�

міну даними про повітряну

обстановку між командним пун�

ктом Повітряного командування

«Південь» ЗС України та центром

управління й оповіщення в місті

Ерзурум (Туреччина). Це дасть змо�

гу оперативним центрам повітря�

ного контролю обох країн склада�

ти більш надійну картину повітря�

ного простору над Чорним морем.

Передусім співробітництво в цій

сфері слід оцінювати з точки зору

покращення регіональної безпеки.

Водночас воно допоможе й опера�

тивним центрам повітряного кон�

тролю НАТО у відображенні досто�

вірної картини повітряної обста�

новки у Чорноморському регіоні.

— Україна зближується з Ро�
сією та відмовляється від
членства в НАТО. Як її позабло�
ковий статус позначиться на
двосторонніх стосунках з Ту�
реччиною? 

— Повноваження щодо визна�

чення орієнтирів України в області

національної безпеки належать ук�

раїнському уряду, який прийшов

до влади демократичним шляхом.

Ми поважаємо вибір Україною не�

залежності, який випливає з при�

таманних їй геополітичних умов.

Отож цей вибір не заважає нам

розвивати діалог і співробітництво

з Україною в області регіональної

безпеки. 

— У квітні в рамках чергової
активації Чорноморської гру�
пи військово�морського спів�
робітництва Blackseafor кора�
бель управління «Славутич»

Ñóòü âîºííî¿ ïîë³òèêè Òóðå÷÷èíè

ïîëÿãàº ó äîñÿãíåíí³ ìàêñèìàëüíîãî

çàäîâîëåííÿ ïîòðåá àðì³¿ ó çáðî¿ òà

òåõí³ö³ çà ðàõóíîê íàö³îíàëüíîãî ÎÏÊ. 
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Військово�Морських Сил ЗС
України відвідав турецький
порт Ереглі. Зі свого боку, вій�
ськові кораблі Туреччини та�
кож відвідують з візитами доб�
рої волі українські порти. Для
українців ця традиція віднос�
но нова, в той час як ваші мо�
ряки давно реалізують та роз�
вивають її. Який досвід тут
найважливіший?

— Перш за все, взаємні візити ко�

раблів до іноземних портів дозво�

ляють персоналу краще пізнати

соціально�культурне середовище

відвідуваної країни, а також струк�

туру і особливості конкретного

порту. Окрім цього, в рамках візи�

тів доброї волі проводяться нав�

чання та військово�освітні заходи.

А ще опрацьовуються плани підго�

товки до навчань, які проводити�

муться під час наступних візитів.

Таким чином, візити бойових ко�

раблів є дуже важливими як з точ�

ки зору розвитку соціальних та

особистісних стосунків, так і з точ�

ки зору координації навчань.

— Як Туреччина оцінює ни�
нішню ситуацію в чорномор�
ському регіоні? Яка роль при
цьому відводиться ВМС Украї�
ни та Чорноморському флоту
Російської Федерації? 

— Якщо порівнювати чорномор�

ський регіон з іншими регіонами

світу, то варто зазначити, що він

має найменший рівень порушень

безпеки. Поряд із Конвенцією

Монтрьо, яка визначає умови про�

ходу через протоки Босфор і Дар�

данелли, країнами чорноморсько�

го басейну були запроваджені такі

ініціативи, як Організація чорно�

морської економічної співдруж�

ності (BSEC), група виконання

морських завдань Blackseafor і За�

ходи покращення безпеки і ста�

більності на Чорному морі (Black

Sea CSBM). Саме завдяки цим прог�

рамам ми констатуємо: країни

чорноморського басейну цілком

надійно забезпечують безпеку в

регіоні. Враховуючи вищесказане,

з точки зору Туреччини, відпові�

дальність за це питання має покла�

датися саме на країни чорномор�

ського басейну. 

— Всесвітній резонанс ви�
кликав конфлікт навколо Фло�
тилії свободи, що доправляла
гуманітарний вантаж до секто�
ра Гази. Дві сторони наводять
різні аргументи в пояснення
того, що сталося. Який шлях до
врегулювання ситуації бачить
Туреччина? 

— Напад Ізраїлю на гуманітар�

ний конвой, що направлявся до Га�

зи (31 травня 2010 р. о 04.32) від�

бувся в 72 морських милях від бе�

рега, у відкритому морі. В результа�

ті нападу на беззбройний конвой,

який перевозив виключно гумані�

тарну допомогу, загинуло 9 і було

поранено більше 30 людей. Таким

чином було знехтувано правом на

свободу і безпеку проходження

відкритим морем, порушено між�

народне законодавство. Оскільки

цей випадок стався на турецькому

кораблі під час, як вже зазначалося,

його знаходження у відкритому

морі, то його можна прирівняти до

злочину, вчиненого на території

Туреччини. Тому в Туреччини є

право судитися проти сторони,

яка це вчинила. 

Для зменшення напруги і норма�

лізації стосунків між двома країна�

ми потрібно, аби Ізраїль визнав

свою вину, вибачився перед Туреч�

чиною і компенсував матеріальну і

моральну шкоду.

— Керівництво військового
відомства Туреччини бере ак�
тивну участь у Раді міністрів
оборони країн Південно�Схід�
ної Європи. Країною�учасни�
цею цього міжнародного вій�
ськового форуму є й Україна.
Які напрямки співпраці най�
більш актуальні для наших
країн у цьому форматі?

— Завдяки створенню Ради мі�

ністрів оборони Південно�Східної

Європи була поліпшена безпека і

стабільність. Разом з цим, зазначе�

на Рада створила дух гармонії, вза�

ємодопомоги і співробітництва

між країнами цього важливого ре�

гіону. З ними Туреччину пов’язує і

спільна історія, і культура, і інтере�

си. Отож ми готові й надалі розши�

рювати співробітництво в рамках

зазначеної міжнародної інституції,

зокрема й з Україною. Уряд Туреч�

чини глибоко переконаний, що

встановлення постійної та гаран�

тованої безпеки і стабільності в

Південно�Східній Європі вигідне

обом нашим державам.

— Які головні риси армії Ту�
реччини ви б виділили? В чому
пріоритетні завдання її роз�
витку? 

— Збройні сили Туреччини пере�

будовуються і модернізуються та�

ким чином, щоб протистояти су�

часним загрозам і ризикам. Триває

їх трансформування у сучасну,

меншу за чисельністю та профе�

сійну армію. В рамках цього зав�

дання особлива перевага надаєть�

ся проектам, спрямованим на роз�

виток командно�штабної структу�

Â çáðîéíèõ ñèëàõ Òóðå÷÷èíè

çàñòîñîâàíà çì³øàíà ñèñòåìà

êîìïëåêòóâàííÿ, â ðàìêàõ ÿêî¿

íåñóòü ñëóæáó ÿê êîíòðàêòíèêè, òàê ³

â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè. 
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ри та можливостей розвідки і

спостереження на суходолі, морі і

в повітрі. Зараз турецькі збройні

сили — другі за величиною в НАТО

після США. 

В цих умовах динамічно розви�

вається й оборонна промисло�

вість. Суть сучасної воєнної полі�

тики Туреччини полягає у досяг�

ненні максимально можливого за�

доволення потреб своєї армії у

зброї, воєнній техніці, боєприпа�

сах та іншому майні в першу чергу

за рахунок їх виробництва на під�

приємствах національного обо�

ронного комплексу. 

— Який відсоток ВВП спря�
мовується у вас на військову
сферу? 

— На оборону Туреччина витра�

чає до 3% ВВП. Ці видатки включа�

ють в себе потреби на персонал,

експлуатацію і модернізацію тех�

ніки, проведення навчань та інше. 

— В яких обсягах останніми
роками поновлено парк вій�
ськової техніки та озброєння
армії? 

— Нещодавно збройні сили Ту�

реччини завершили низку вели�

ких проектів. Серед них — система

залпового вогню, легкий тран�

спортний літак (CASA). Проведено

закупівлю вертольотів (Black Hawk

та Super Cobra), безпілотних лі�

тальних апаратів та автотранспор�

тних засобів. 

У реалізації — проекти бойових

броньованих машин, модернізація

танка Leopard, патрульних та про�

тичовнових кораблів (MILGEM)

тощо. Загалом керівництво держа�

ви постійно приділяє цьому пи�

танню увагу та відносить його до

найбільш вагомих у комплексі за�

ходів, які безпосередньо вплива�

ють на обороноздатність армії.

— Як комплектується турець�
ке військо: за призовом чи за
контрактом? 

— Сьогодні в збройних силах Ту�

реччини наявна змішана система,

в рамках якої службу несуть як кон�

трактники, так і військовослужбов�

ці строкової служби. Водночас

вживаються заходи зі створення

кадрового реєстру військовослуж�

бовців за контрактом. Вони особ�

ливо необхідні в сферах, які потре�

бують високої кваліфікації і тех�

нічних навичок. Отож особлива

увага приділяється контрактному

персоналу, разом з цим прово�

диться набір і навчання молодих

спеціалістів. 

— Нам відомо, що в Туреччи�
ні запроваджено чимало нова�
цій, зокрема, в організації про�
цесу бойової підготовки вій�
ськовослужбовців. Розкажіть
про основні з них.

— Що стосується проведення

практичних навчань з оператив�

ної підготовки персоналу в зброй�

них силах Туреччини, то перевага

тут надається використанню висо�

котехнологічних симуляторів і

військових ігрових комп’ютерних

програм. Це дозволяє значно

зменшити видатки на навчання.

Проте, мабуть, найголовнішим мо�

ментом у цьому питанні є те, що

симулятори надають військовикам

можливість навчатися в умовах,

наближених до бойових.

— Яким соціальним пакетом
забезпечується офіцер? Який
вік виходу на пенсію військо�
вика?

— Можу з упевненістю сказати,

що місячний дохід і заходи соці�

ального страхування військово�

службовців в нашому суспільстві

забезпечують їм достатньо висо�

кий рівень життя. Щодо віку вихо�

ду військовослужбовця на пенсію,

то він залежить від складності

служби і кадрового положення в

командній системі. Загалом вій�

ськова пенсія вписується у стан�

дарти, передбачені національною

системою соціального забезпе�

чення. 

— Чи є проблеми з житлом
військовослужбовців?

— Тут немає жодних проблем.

Держава надає військовику служ�

бове житло, а в разі його відсутнос�

ті допомагає з орендною платнею. 

— Чи залучаються військо�
вослужбовці Туреччини до
міжнародних миротворчих
місій?

— Туреччині традиційно нале�

жить статус країни, яка підтримує

безпеку на міжнародному рівні. Це

проявилося в її участі у цілій низці

миротворчих операцій під егідою

НАТО, ЄС та ООН. Збройні сили

Туреччини беруть активну участь

як в міжнародних миротворчих

операціях, так і в місіях спостере�

ження. Зокрема, зараз наші вій�

ськовики роблять свій внесок у

підтримку миру в Боснії і Герцего�

вині, Косовому, Афганістані, Йор�

данії та Лівії. Окрім цього, пред�

ставники збройних сил Туреччини

присутні в місіях спостереження

ООН в Грузії (UNOMIG) та Судані

(UNMIS�UNAMID). 

— І, на завершення, поверні�
мося до України. Якщо не таєм�
ниця, де проводите свій віль�
ний час?

— Україна дуже мальовнича. То�

му у вільну хвилинку я люблю за�

лишатися наодинці з природою,

люблю довгі прогулянки пішки,

фотографувати і ловити рибу. А ще

слухаю класичну музику і читаю іс�

торичну літературу. 

Áåñ³äó â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

ЕКСКЛЮЗИВ

ßêùî ïîð³âíþâàòè ÷îðíîìîðñüêèé

ðåã³îí ç ³íøèìè, òî âàðòî çàçíà÷èòè,

ùî â³í ìàº íàéìåíøèé ð³âåíü

ïîðóøåíü áåçïåêè. 
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Óêðà¿íà 

Державний прапор як символ

країни є втіленням її національної

єдності, честі та гідності, традицій

державотворення, історії та сього�

дення. «Опис державних символів

України та порядок їх використан�

ня встановлюються законом, що

приймається не менш як двома

третинами конституційного скла�

ду Верховної Ради України…», —

визначено Конституцією України.

Однак, незважаючи на пряму вка�

зівку Основного закону, такого ак�

ту досі не існує. Постановою Вер�

ховної Ради «Про Державний пра�

пор України» від 28 січня 1992 р.

було затверджено лише опис дер�

жавного прапора, однак порядок

його використання на загально�

державному рівні й дотепер не

врегульовано.

Указом президента України від

22 серпня 2002 р. затверджено По�

ложення про Державний Прото�

кол і Церемоніал України. Але ок�

ремі пункти цього документа обу�

мовлюють правила використання

державного прапора тільки під час

візитів глав іноземних держав в Ук�

раїну: описані місця вивішування

прапорів на вокзалі (в аеропорту),

біля Маріїнського палацу, в опер�

ному театрі, прапорців по шляху

руху і на автомашинах. Положення

також встановлює ритуал виносу і

підйому Державного прапора пе�

ред військовим парадом.

Міністерство оборони України в

2003 р. видало наказ, у якому є роз�

діл «Державний прапор України».

Там викладені флотські правила,

що вимагають піднімати на грот�

стеньзі Державний прапор перед

початком бою, захищати держав�

ний прапор і не допускати його за�

хоплення супротивником. Флот�

ські традиції припускають наяв�

ність на кораблі запасних Держав�

них прапорів, тому в наказі є

окреме застереження щодо вимо�

ги замінити збитий ворожим вог�

нем прапор запасним. У наказі

встановлені правила підйому Дер�

жавного прапора на кораблях — як

у русі, так і на стоянці.

Наведені документи не дають за�

гальних вказівок щодо правил ви�

користання Державного прапора

України. Проте законодавчий акт,

в якому чітко та однозначно випи�

сані правила прапорного етикету,

таки існує. «Державний прапор ні

перед ким не опускається вниз… Не

можна схиляти його перед будь�

якою особою чи предметом… Не

23 серпня — День Державного прапора України

«Ã³äí³ñòü ïðàïîðà ï³äëÿãàº çàõèñòó ÿê ó êðà¿í³,
òàê ³ ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Îáðàçà ïðàïîðà ìàº ðîç-
ãëÿäàòèñÿ ÿê çíåâàãà äî íàö³¿ ³ äåðæàâè», —
öèõ ñë³â íåìàº ó æîäíîìó çàêîí³ Óêðà¿íè, öå
òàê çâàíèé íåïèñàíèé åòèêåò ïðàïîðà, ÿêèì
ðåãëàìåíòóºòüñÿ éîãî âèêîðèñòàííÿ. Âò³ì, ÿê-
ùî âñå æ òàêè çàçèðíóòè äî çàêîíîäàâñòâà… 

ННННАААА    ППППРРРРААААППППООООРРРР    ————    ССССТТТТРРРРУУУУННННККККОООО!!!!



можна виставляти ушкодженого

прапора… При вивішуванні Дер�

жавний прапор не повинен торка�

тися землі, підлоги… На Державно�

му прапорі не можна розміщувати

предмети, емблеми, прикраси то�

що… Державний прапор ніколи і

ніде не можна використовувати як

прикрасу чи декорацію…» Це слова

з наказу Міністерства освіти і нау�

ки України від 07.09.2000 р. «Про

затвердження Рекомендацій про

порядок використання державної

символіки в навчальних закладах

України».

Законодавством України також

передбачені санкції за порушення

порядку поводження з прапором.

Так, згідно статті 338 Криміналь�

ного Кодексу України, публічна на�

руга над Державним прапором Ук�

раїни карається штрафом до п’ят�

десяти неоподатковуваних мініму�

мів доходів громадян, арештом на

строк до шести місяців або позбав�

ленням волі на строк до трьох ро�

ків, а ті ж дії над офіційно встанов�

леним прапором іноземної держа�

ви є злочином, що карається поз�

бавленням волі на строк до двох

років, виправними роботами або

штрафом. Незаконне підняття

Державного прапора України на

річковому або морському судні та�

кож карається штрафом або ареш�

том на строк до шести місяців.

На цьому законодавчі акти Укра�

їни щодо використання Державно�

го прапора та поводження з ним

вичерпуються. Тим не менш, у світі

склалися певні традиції, ритуали,

правила використання державної

символіки. Тож маємо нагоду, спи�

раючись на міжнародний досвід,

розглянути загальновизнані нор�

ми етикету прапора. 

Ì³æíàðîäí³ òðàäèö³¿

Порядок розміщення Державно�

го прапора має свої особливості

залежно від місця, де він встанов�

люється. Існує звичай вивішувати

прапор у світлу частину доби — зі

сходу до заходу сонця. В деяких

місцях, таких як резиденція глави

держави, будинки уряду, парламен�

ту, пам’ятники видатним особам,

історичні місця, прапор може бути

встановлений постійно, за умови

його освітлення в нічний час.

Державний прапор піднімається

на флагштоку перед будинком або

на будинку. При цьому враховуєть�

ся відповідність висоти флагштока

розміру прапора. Оптимальним

співвідношенням розміру ширини

прапора та висоти флагштока вва�

жається 1:6.

Державний прапор встановлю�

ється перед головним входом до

будинку зліва (якщо стояти облич�

чям до фасаду), інші прапори —

праворуч.

На будинку, де є два флагштоки,

Державний прапор повинен зна�

ходитись на лівому з них; за наяв�

ності більше двох флагштоків — у

центрі.

Прапор не повинен торкатися

поверхні підлоги, ґрунту, води або

будь�яких предметів. Метою цього

припису є попередження можли�

вості забруднення або пошкод�

ження прапора, і його порушення

розглядається як прояв неповаги

до цього символу держави. Прапор

не можна використовувати для

покриття монумента, статуї, мемо�

ріальної дошки.

Не можна класти прапор у моги�

лу. Наприклад, якщо в похоронній

церемонії прапор використову�

ється як покривало труни, то перед

опусканням в могилу прапор має

бути знятий і переданий на збері�

гання родичам загиблого.

Також забороняється вивішувати

прапор перевернутим (за винят�

ком спеціально обумовлених ви�

падків). Це вважається образою

держави і нації.

В робочому кабінеті Державний

прапор встановлюється на спеці�

альному флагштоку справа від то�

го, хто сидить за столом. У примі�

щенні (конференц�залі, аудиторії)

прапор встановлюється на кафедрі

та/або в залі. Прапор, вивішений в

приміщенні, розгортається зліва

направо (якщо дивитись на пра�

пор) і розміщується за доповіда�

чем і над ним.

Особливо уважно слід ставитися

до випадків, коли поряд з держав�

ним прапором однієї країни вста�

новлюються прапори іноземних

держав. Кожен прапор при цьому

встановлюється на окремому

флагштоку. Всі прапори повинні

бути однакові за розміром та зна�

ходитись на флагштоках однієї ви�

соти. Відповідно до міжнародної

практики, забороняється в мир�

ний час встановлювати прапор од�

нієї суверенної держави вище за

прапор іншої держави. Розміщен�

ня прапорів може здійснюватися

за двома принципами. В ряді країн

власний Державний прапор зав�

жди займає почесне місце, в інших

— почесне місце віддається прапо�

ру гостя, якщо державні прапори

піднімаються з приводу візиту гла�

ви іноземної держави. Почесним є

місце на правому фланзі від усіх ін�

ших прапорів, тобто зліва, якщо

стояти обличчям до прапорів. Як�

що виникає необхідність встано�

вити державні прапори декількох

країн, то вони розміщуються, як

правило, в лінію в алфавітному по�

рядку, відповідно до назви країни

на узгодженій мові (наприклад, ро�

бочій мові зустрічі). Прапори де�

КЛЕЙНОДИ

Ïðàïîð ïðèéíÿòî ï³äí³ìàòè íà

ôëàãøòîê øâèäêî, ïîëîòíèùå ìàº

íà÷å «çë³òàòè» âãîðó, à ñïóñê ïðàïîðà,

íàâïàêè, çä³éñíþþòü ïîâ³ëüíî. 



кількох держав можуть розташову�

ватись також у формі півкола, при

цьому почесне місце знаходиться

в центрі. Якщо два прапори вста�

новлюються хрест�навхрест, то

древко прапора, що займає почес�

не місце, має бути перед древком

іншого прапора.

В міжнародній практиці склався

також особливий порядок повод�

ження під час церемонії підняття

та спуску Державного прапора. Всі

присутні повинні стояти струнко,

обличчям до прапора (в ряді кра�

їн — поклавши праву руку на сер�

це). Військовослужбовці в таких

випадках віддають честь.

Прапор прийнято піднімати на

флагшток швидко (полотнище має

наче «злітати» вгору). Спуск прапо�

ра навпаки здійснюють повільно і

урочисто. Якщо піднімається де�

кілька прапорів, то першим слід

підняти прапор з вищим статусом

(державний), при спуску прапорів

він спускається останнім.

Загальновідомим знаком жалоби

є приспускання Державного пра�

пора (до половини флагштока

протягом визначеного часу) або

прикріплення до прапора чорної

крепової стрічки. Приспускаються

лише ті прапори, що знаходяться

на флагштоках з підйомними

пристроями, причому в особливо�

му порядку: спочатку прапор

швидко піднімається до верху

флагштока і одразу ж повільно

опускається до його середини.

Персональні прапори та штандар�

ти не приспускаються.

Прапори можуть приспускатися

на всій території країни в разі за�

гальнонаціональної жалоби, в т.ч. з

приводу смерті глави держави,

уряду або в межах окремої адмініс�

тративно�територіальної одиниці.

Наприклад, в США прапори при�

спускаються на території штату в

разі смерті губернатора; на тери�

торії виборчого округу — в разі

смерті члена нижньої палати пар�

ламенту або органу місцевого са�

моврядування. Прапор може прис�

пускатися і на знак співчуття до

втрати, що її зазнала інша країна.

Так, в Канаді прапор на будинку мі�

ністерства закордонних справ

приспускається в день поховання

глави іноземної держави, глави

уряду країни�члена Британської

співдружності, а також глави дип�

ломатичної місії, акредитованої в

Канаді, що помер під час перебу�

вання на посту. На знак жалоби до

прапора також може кріпитися

чорна стрічка.

Існують певні правила викорис�

тання Державного прапора на

борту морського судна. Прапор

повинен бути піднятий під час зна�

ходження судна в порту та в тери�

торіальних водах. У відкритому

морі прапор піднімається лише з

метою ідентифікації в разі зустрічі

суден. За звичаєм, якщо в морі зус�

трічаються торговельне і військове

судна будь�якої держави, торго�

вельне судно повинно приспусти�

ти прапор на знак пошани. Під час

знаходження судна в порту прапор

має бути піднято з 8 години ранку

до заходу сонця.

Державний прапор може вста�

новлюватися на автомобілях дея�

ких посадових осіб, як правило, під

час проведення урочистих заходів.

Прапор має закріплюватись з пра�

вого боку переднього крила авто�

мобіля в країнах з правостороннім

рухом, та з лівої сторони — в краї�

нах з лівостороннім рухом. На ав�

томобілях встановлюються прапо�

ри зменшеного розміру, за умови

збереження встановленого спів�

відношення ширини та довжини

прапора 2:3.

Державний прапор як символ

держави вимагає шанобливого

ставлення. Прикладом країни, де

таке ставлення не лише виховуєть�

ся у громадян з дитинства, але й от�

римало законодавче закріплення,

є США.

Так, Кодексом Сполучених Шта�

тів заборонено використовувати

Державний прапор у рекламних

цілях. Його не можна зображувати

на предметах, призначених для

тимчасового використання і зни�

щення. Рекламні щити не можуть

бути встановлені на флагштоку по�

ряд з прапором. Забороняється ви�

користовувати зображення прапо�

ра як елемента одягу, за винятком

форми військовослужбовців, полі�

цейських, пожежників. Значок із

зображенням прапора можна но�

сити тільки на лівому лацкані, біля

серця.

Державний прапор, незалежно

від того, де він встановлюється,

символізує державу, а тому завжди

повинен бути в належному стані і

негайно замінюватися у разі пош�

кодження, забруднення тощо. Дер�

жавний прапор, що став непридат�

ним для подальшого використан�

ня, має знищуватися гідним чином,

бажано через спалення. В США на�

віть існує спеціальна церемонія

віддання останньої шани та спа�

лення такого прапора.

Як бачимо, етикет прапора — це

складна система специфічних

правил, що детально регламенту�

ють порядок використання прапо�

ра та поводження з ним у різнома�

нітних ситуаціях. Гідне поводжен�

ня з Державним прапором — запо�

рука підтримання його авторитету

як символу країни, показник рівня

національної свідомості. 

Ï³äãîòóâàâ Âîëîäèìèð ÃÀËÀÍÖÅÂ

Íàðóãà íàä Äåðæàâíèì ïðàïîðîì

Óêðà¿íè êàðàºòüñÿ øòðàôîì äî 50

íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â,

àðåøòîì äî øåñòè ì³ñÿö³â àáî

ïîçáàâëåííÿì âîë³ äî òðüîõ ðîê³â.
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— Володимире Григоровичу,
військова авіація сьогодні пе�
реживає далеко не кращі часи...

— Так, на сьогодні мало хто з мо�

лодих людей обирає бойову авіа�

цію. У Харківському університеті

Повітряних Сил імені Івана Коже�

дуба ця група складає 20–22 чоло�

віки. Мало бажаючих, тож конкур�

су при вступі майже немає. Втрати�

лась мотивація того, що бойова

авіація — це провідний і почесний

вид збройних сил, через який про�

ходять всі новітні технології. До�

дайте сюди той ризик, виснаження

на межі психофізіологічних мож�

ливостей, з яким пов’язана профе�

сія військового льотчика. За радян�

ських часів, наприклад, з трьох

винищувальних училищ одне пра�

цювало виключно на втрати, вірні�

ше, відновлення. Об’єм професій�

них знань, який вимагається від

будь�якого військового льотчика,

виходить далеко за межі пам’яті,

відпущеної звичайній людині.

Військові льотчики працюють у

сфері, де діють інші, відмінні від

земних закони — закони страто�

сфери: температурні, щільності

повітря, магнітного впливу на лю�

дину і на літак. У них немає резер�

ву часу на прийняття рішень, є

тільки долі секунд. Не кожному да�

но опанувати цю професію, це до�

водить професійний відбір, хоча

на сьогодні у військовій авіації Ук�

раїни його критерії значно зани�

жені. Хлопці з льотних училищ ма�

ють бути в чотири рази здорові�

шими за своїх однолітків. Є певна

жертовність тих, хто обирає цю

професію, при чому без будь�яких

подальших гарантій…

— Крім остраху не пройти
профвідбір, чи не відлякує
майбутніх льотчиків сумна
перспектива — немає можли�
вості літати?

«««« ДДДД ииии нннн аааа сссс тттт іііі яяяя ,,,,     оооо сссс оооо бббб лллл ииии вввв оооо     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв аааа ,,,,
дддд аааа єєєє     зззз аааа пппп аааа сссс     мммм іііі цццц нннн оооо сссс тттт іііі ,,,,     яяяя кккк ииии йййй     пппп оооо тттт іііі мммм
сссс тттт аааа єєєє     нннн ееее     тттт іііі лллл ьььь кккк ииии     зззз аааа пппп оооо рррр уууу кккк оооо юююю
уууу сссс пппп іііі шшшш нннн оооо їїїї     кккк аааа рррр ’’’’ єєєє рррр ииии ,,,,     аааа     йййй     вввв зззз аааа гггг аааа лллл іііі
жжжж ииии тттт тттт єєєє вввв оооо їїїї     сссс тттт іііі йййй кккк оооо сссс тттт іііі »»»»
Âîíè æèâóòü îäíèì — â³éñüêîâîþ àâ³àö³ºþ.
Òîæ íå äèâíî, ùî äåÿê³ ¿õí³ äóìêè çá³ãàþòüñÿ,
õî÷à çà ïëå÷èìà îäíîãî — âåëè÷åçíèé æèòòº-
âèé äîñâ³ä, à äðóãèé — ëèøå íà ïî÷àòêó øëÿõó
äî éîãî íàáóòòÿ. Ïîºäíóº öèõ ëþäåé íå ëèøå
êðîâíèé çâ’ÿçîê, à é ëþáîâ äî íåáà, äå â³ä÷ó-
âàºø ñåáå àáñîëþòíî â³ëüíèì, ï³äêîðÿþ÷è ìî-
ãóòíþ ìàøèíó. 

Ïðèñòðîìêî Âîëîäèìèð Ãðèãî-

ðîâè÷, ãåíåðàë-ìàéîð àâ³àö³¿ ó

â³äñòàâö³.

1930 ð. í., ë³òàòè ïî÷àâ ó 1946 ð.,

íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³ ç 1949 ð. äî

1987 ð. Çàê³í÷èâ Ëóãàíñüêå â³é-

ñüêîâå àâ³àö³éíå ó÷èëèùå ëüîò÷èê³â,

çàî÷íî — ×åðí³ã³âñüêå âèùå ÂÀÓË,

Â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíó àêàäåì³þ ³ì. Þ.

Ãàãàð³íà.

Îá³éìàâ ïîñàäè â³ä ëüîò÷èêà äî

çàñòóïíèêà êîìàíäóâà÷à 17-¿ ïîâ³ò-

ðÿíî¿ àðì³¿. Çà ïåð³îä ñëóæáè îïàíó-

âàâ ë³òàêè ÏÎ-2, ÓÒ-2, ßê-18, ²ë-

10, Ì³Ã-15, Ì³Ã-17, Ì³Ã-21, Ì³Ã-

23 âñ³õ ìîäèô³êàö³é. Çàãàëüíèé íà-

ë³ò — 4554 ãîäèíè. Â³éñüêîâèé

ëüîò÷èê 1-ãî êëàñó. Ç 1995 ð. ïðà-

öþº â Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ îáîðî-

íè Óêðà¿íè íà ïîñàä³ äîöåíòà êàôåä-

ðè Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë.

Êèñåëüîâ ²ãîð Ëåîí³äîâè÷, êàï³-

òàí, íà÷àëüíèê øòàáó-ïåðøèé

çàñòóïíèê êîìàíäèðà àâ³àö³éíî¿

åñêàäðèëü¿, 

1983 ð. í., 2000 — 2004 ðð. —

íàâ÷àííÿ ó Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³

ëüîò÷èê³â. 2004 — 2005 ðð. — ñëóæ-

áà ó âèíèùóâàëüí³é àâ³àö³éí³é áðè-

ãàä³ (ì³ñòî Ìèðãîðîä).

Ç 2005 ð. — ñëóæáà ó âèíèùó-

âàëüí³é àâ³àö³éí³é áðèãàä³ (ì³ñòî Âà-

ñèëüê³â).

Òèïè ë³òàê³â, íà ÿêèõ âèêîíóº (âè-

êîíóâàâ) ïîëüîòè: Ë-39, Ì³Ã-29

(Ñó-27). Çàãàëüíèé íàë³ò — 200 ãî-

äèí.

ГенералIмайор авіації у відставці
Володимир ПРИСТРОМКО і його
внук капітан Ігор КИСЕЛЬОВ:
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— Страшна тут не сама відсут�

ність польотів, а ті перерви в льот�

ній практиці, що вони змушені ро�

бити. Адже максимальний термін

складає два місяці, після чого

обов’язковим є етап відновлення

сенсомоторних навичок льотчика,

тому що вони нестійкі і підтриму�

ються системністю в роботі. Інак�

ше неможливе набуття професіо�

налізму, без якого сучасні молоді

люди не бачать для себе майбут�

нього в авіації. Необхідно постійно

мати високу професійну форму. А

для цього з моменту прибуття до

військової частини льотчик пови�

нен набирати часи нальоту, а з ни�

ми й професійну майстерність.

У мого внука, який вже 5 років у

бойовій авіації, дуже «скромний»

наліт. І це при тому, що на випуску

з училища він мав 100 годин на�

льоту — по сьогоднішнім міркам —

розкішна цифра. У свій час ми ви�

пускали покоління льотчиків з на�

льотом у 300 годин, з яких 150 —

на учбових літаках і 150 — на бо�

йових машинах... Душа льотчика,

вся його сутність «просить» польо�

тів, і при цьому зовсім неважливо,

скільки в нього зірок на погонах і

на якій він посаді.

— А як Ви опинилися в авіа�
ції?

— Свого часу, у 1946 році, для на�

бору в льотну школу до нас прий�

шов льотчик�фронтовик, в шкіря�

ному реглані, з обгорілим облич�

чям, на милицях. Але нас, хлопців,

це тоді не злякало, не відштовхну�

ло. Навпаки, коли він почав гово�

рити про авіацію, про небо, то змі�

нився на очах. Він намалював пе�

ред нами якусь відчайдушну, досі

небачену красу. Не даремно ж го�

ворять, що не має нікого емоційні�

шого за льотчиків. І це так. Коли

відриваєшся від землі і бачиш ве�

личезний простір навкруги себе,

то відчуваєш себе вільним. В небі

тебе ніхто не може образити або

принизити, тобі підкоряється

сильна і важка машина, і ніхто і ні�

що не може тебе зупинити...окрім

інструкції. 

Але однією романтикою моло�

дих льотчиків не втримати. Авіа�

ція — це затратний вид збройних

сил для будь�якої держави. За всіх

часів це була їх еліта, тому утриман�

ня і розвиток авіації завжди потре�

бували чималих затрат. Справжній

льотчик сам ніколи не піде з авіації,

хіба що його примусять це зробити

обставини. Декілька років тому, за

часів керування одного з міністрів

оборони відбулося таке нехтуван�

ня військовою авіацією і долями

льотчиків, що рапорти посипалися

сотнями. Для порівняння: двірни�

кам тоді підвищили заробітну плат�

ню до 2 тисяч гривень, а молодий

військовий льотчик отримував

близько 850 гривень...

— На кого орієнтувався у ва�
шій родині внук, коли обирав
свою, теж пов’язану з військо�
вою авіацією, дорогу в житті?

— Звичайно, на батька, який до

речі, теж був льотчиком і навчався

у мене. Сподіваюсь, що і я зіграв

свою роль у його виборі. Коло моїх

однополчан та друзів його батька,

в якому часто обговорювалися

професійні справи, мимоволі взя�

ло «участь» у формуванні його ба�

жання.. 

— Володимире Григоровичу,
які головні якості військового
льотчика Ви б назвали? 

— На мою думку, це основи мо�

ральності, а від них і сміливість бу�

де, і наполегливість в оволодінні

професією, і вірність обраній

справі. На це великою мірою впли�

вають спадкові чинники. Династія,

особливо військова, дає запас міц�

ності, який потім стає не тільки за�

порукою успішної кар’єри, а й вза�

галі життєвої стійкості. Кожне по�

переднє покоління намагається

передати найкраще з накопичено�

го досвіду. Так, сподіваюсь, і в мого

внука реалізувалося найкраще з

того, що і я, і його батько заклали

йому на генному рівні. 

В авіації не зробиш кар’єри через

високе службове положення бать�

ків, і вона не залежить від зірок на

погонах батька чи діда. 

У синів військових льотчиків об�

рання професії більш серйозне,

може, тому й прив’язаність до авіа�

ції міцніша. В нашій родині ніколи

не велись балачки про те, щоб по�

кинути авіацію. Жодного разу — ні

мною, ні батьком Ігоря, і від нього

я цього не чув. Хоча я розумію, як

важко онуку, тому що він бойовий

льотчик і хоче літати... Та й скажіть,

на милість, як уявити льотчика без

неба?

— Як можна, на Вашу думку,
відновити та зберегти династії
у військовому середовищі?

— Для збереження династій пот�

рібна наочність, а її, на жаль, немає.

Колись політичні діячі спрямову�

вали своїх нащадків до військової

авіації: сини Мікояна, Олексій і

Степан, були відмінними льотчи�

ками, яких поважали не тільки в

СРСР, а й поза його межами; обда�

рованим льотчиком був син Сталі�

на — Василь і син Фрунзе — Тимур.

На жаль, зведена нанівець повага

не тільки до професії військового

льотчика, а й до людини в погонах

взагалі. Ані програм по телебачен�

ню, ані публікацій в періодиці для

створення морального стимулу бу�

ти захисником Вітчизни. Існує чи�

мало фільмів про воєнну авіацію,

але, на мою думку, жоден не відпо�

відає дійсному психологічному

портрету військового льотчика,

тож і сприймаються вони льотчи�

ками�професіоналами скептично.

Але є один таки справжній фільм

«В бій ідуть одні старики» Леоніда

Бикова.

— Ігорю Леонідовичу, хто
вплинув на Ваш життєвий ви�
бір?

— Остаточно я вирішив вступати

до льотного училища у 9 класі. Тоді

льотна підготовка в училищі була

на хорошому рівні: мій курс про�

йшов льотну практику, тож і споді�

вання мої виправдалися.

І мій дід, і батько були льотчика�

ми... Я в дитинстві бачив польоти

батька, сидів з ним у кабінах літа�

ків… Спостерігав, як батько повер�

тався після виконання повітряного

бою або складних пілотажів, роз�

стібав протиперевантажувальний

костюм, втомлений, спітнілий, але

завжди з посмішкою на обличчі. До

речі, ніколи не бачив, щоб льотчи�

ки виходили з літака і не посміха�

лися, не жартували, не були у під�

несеному настрої. Я чув яскраві,

емоційні розповіді однополчан

Âîëîäèìèð Ïðèñòðîìêî: 

«Ó ñâ³é ÷àñ ìè âèïóñêàëè ëüîò÷èê³â

ç íàëüîòîì ó 300 ãîäèí, à äëÿ

íèí³øí³õ êóðñàíò³â ³ 100 ãîäèí —

íåäîñÿæíà ðîçê³ø...»
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батька про польоти, а ще мені дуже

подобалася льотна форма. Дивив�

ся в дитинстві фільми про льотчи�

ків: «Небесний тихохід», «В бій

ідуть одні старики». В останній, ме�

ні здається, Биков вклав усю душу.

І досі цей фільм «рідний» для мене

та й для моїх товаришів теж. 

І коли ще в школі почав літати в

аероклубі на Як�52, виправдалися

усі мої очікування і я почав цілес�

прямовано готуватися до вступу.

Мої рідні мій вибір прийняли, що

було для мене важливим.

— Чому саме військова авіа�
ція, а не цивільна?

— Я бачив себе тільки льотчиком

винищувальної авіації. Мені подо�

бається швидкість, перенаванта�

ження, право самостійного вибору

рішення, адже льотчик�винищувач

знаходиться в машині один. Подо�

бається бойове застосування літа�

ка, повітряні бої, пілотажі. Я сам

всього цього бажав. 

— Чи є романтика в роботі
льотчика�винищувача?

— Неможливо передати відчуття,

коли відриваються колеса літака

від землі і з’являється відчуття сво�

боди. І ти чуєш лише декількох лю�

дей — керівника польотів, ближню

зону, зону посадки, групу бойового

управління. 

Свобода, швидкість, фізичне на�

вантаження, спалах позитивних

емоцій — «адреналін». Але не від

страху, а від задоволення. Ти усвідом�

люєш, що сам керуєш могутньою бо�

йовою машиною, відчуваєш міць її

двигунів. Літак наче передає тобі

свою енергію — він такий верткий, а

«слухається» кожного твого руху.

Мені дуже подобається літати пара�

ми і у складі групи, в полку всі захоп�

люються своєю роботою.

— А яке відчуваєте до себе
ставлення зовні?

— В моїй родині авіація на почес�

ному місці. А загалом у державі…

Льотну роботу діда я не застав, а по�

льоти батька добре пам’ятаю. Вони

здійснювалися 3–4 рази на тиж�

день, навчання, перегони авіацій�

ної техніки, бойове застосування,

спеціальні польоти. Зараз через

зниження забезпечення паливно�

мастильними матеріалами відчутно

зменшується кількість польотів. Па�

дає і престижність льотної роботи… 

— Хто�небудь з Ваших одно�
курсників по льотному учили�
щу вже покинув військову
службу? 

— Так, дехто пішов, а взагалі ра�

порти на звільнення почали писа�

ти ще за часів навчання. 

— В чому ж справа?
— Треба кардинально міняти

систему підготовки льотчиків і

систему забезпечення збереження

їх здоров’я. Але й не це головне.

Треба давати льотну роботу, здій�

снювати цілеспрямовану бойову

підготовку, а це можна забезпечи�

ти лише на державному рівні. Та й

сім’ї наші, наші діти повинні жити

в нормальних умовах. Сьогодні ж

60%–70% заробітної плати льотчи�

ка йде на сплату за піднайом жит�

ла. Всім відомий ще за радянських

часів постулат: «праця повинна бу�

ти загальнокорисною», а ми наразі

цього не відчуваємо.

— На скільки часу може роз�
тягнутися набуття професій�
ності, класності льотчика за
умов відсутності льотної робо�
ти?

— При сучасній польотній робо�

ті — 1 чи 2 польоти на місяць — в

найкращому випадку льотчик мо�

же закінчити свою службу рівнем

2�го класу. У тих, хто приходить

сьогодні після завершення навчан�

ня в авіаційному виші, в очах ще

мерехтить «вогник» завзяття до ро�

боти. Бажання літати за хронічної

відсутності такої можливості може

просто атрофуватися. 

— А тренажери, так звані си�
мулятори, спасають ситуацію?

— По великому рахунку, вони

створені з метою навчити льотчи�

ка виконувати політ з використан�

ням приладів кабіни, тобто трену�

вання уваги, вміння оцінювати по�

казники приладів, збереження

розсіяної уваги, захід на посадку по

приладах у складних погодних

умовах. Не йдеться про зліт, посад�

ку або бойове застосування літака.

Підтримуються навички уваги і ро�

боти з апаратурою кабіни, і така

практика себе виправдовує. Тре�

нажна підготовка забезпечує

м’язову пам’ять, це надає льотчику

психологічної впевненості. Нещо�

давно нам надали такий тренажер,

розроблений львівськими фахів�

цями, з дуже якісною візуалізацією. 

— У Вас жодного разу не
з’явилася думка кинути авіа�
цію. Через що?

— Мабуть, через терпіння й ста�

лість, а ще через любов до льотної

роботи. До то ж минулого року я

підписав новий контракт на 5 років.

Сумнівів не було, це був мій вибір.

Ще теплиться віра, що все зміниться

на краще. Принаймні, на збільшен�

ня польотів і отримання службово�

го житла. До того ж в мене надійний

тил і дружина не «витягує» з армії. 

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

ОФІЦЕРСЬКІ ДИНАСТІЇ

²ãîð Êèñåëüîâ: «Ïàì’ÿòàþ, ÿê ì³é

áàòüêî ïîâåðòàâñÿ ç ïîëüîò³â:

âòîìëåíèé, ñï³òí³ëèé, àëå çàâæäè ³ç

ïîñì³øêîþ. Òîæ ³ ÿ ç äèòèíñòâà

áà÷èâ ñåáå ëèøå ëüîò÷èêîì».

Ігор КисельовЛеонід Кисельов



Державний переворот в СРСР роз�

почався на всій території країни о

п’ятій годині ранку за москов�

ським часом бойовою тривогою в

Збройних Силах. Я, тоді заступник

голови Спілки офіцерів України, у

цей час перебував на території вій�

ськового летовища біля міста Дуб�

но, де було розташовано табір нав�

чального збору курсантів із числа

студентів�випускників військової

кафедри Львівської політехніки.

Пізно увечері 18 серпня 1991 ро�

ку черговий по збору доповів, що

на центральному телевізійному ка�

налі змінилася програма: транслю�

ють балет Чайковського «Лебедине

озеро». А десь близько першої го�

дини ночі він повідомив, що по ра�

діостанції «Свобода» передають

про створення у Москві Державно�

го комітету з надзвичайного стану,

потім широко відомого як ГКЧП,

що Горбачова усунуто і розпочато

державний переворот.

О п’ятій годині ранку всі проки�

нулися від гучного пронизливого

вою сирени. На бойових позиціях

розпочався рух з відпрацювання

плану підйому військ по тривозі.

Включено радари розвідки на ви�

явлення повітряних цілей.

Я вийшов з казарми і попрямував

до найближчого командного пун�

кту, де зустрів офіцера, що віддавав

команди солдатам з налагодження

ліній зв’язку. На моє запитання, чо�

го це їх так зненацька підняли, по�

чув, що об’явили позапланові нав�

чання і зараз почнуться польоти

літаків. Повернувся до казарми і

заспокоїв курсантів. Оскільки

зв’язку з керівництвом не було, на�

казав усім офіцерам діяти за роз�

кладом дня і готуватися до плано�

вих занять. Сам вирішив негайно

виїхати до Рівного, як до найближ�

чого обласного центру, і з’ясувати

обстановку, бо на телеканалах

знов розпочався балет. На дорозі

до Рівного було спокійно, і ми

швидко дісталися межі міста.

Під’їхавши до штабу армійського

полку зв’язку, я підійшов до кабіне�

ту командира і почув знайомий го�

лос з властивим для нього кавказь�

ким акцентом: «Подлецы, предате�

ли! Холуи! Как они могли решить�

ся на такое?!»

У кабінеті був командир полку

полковник Мартиросян, голова

Спілки офіцерів України. Не зрозу�

мівши причини його гніву, я приві�

тався і запитав, що трапилось.

У відповідь почув: «А вот сам пос�

мотри, что вытворяют эти мерзав�

цы!» Погляд його був прикутий до

екрана телевізора. Там я побачив

знайоме для всіх телеглядачів об�

личчя телеведучого, який у котрий

раз поспіль перечитував заяву «со�

ветского руководства» і біографії

членів ГКЧП.

Не витримавши чергового зачи�

тування цієї заяви і вимушено при�

вітного погляду телеведучого, Ві�

лен Арутюнович знову вибухнув:

«Ты понимаешь, он на даче в Кры�

му, а Янаев решил забрать себе

власть в стране! Это же измена! И

как мог его поддержать Язов?! Он

ведь порядочный мужик!».

До нас увійшов полковник Скі�

пальський. Він не сподівався поба�

чити мене у день ГКЧП тут, у Рівно�

му, тому я пояснив причину свого

приїзду. Він був спокійний і впев�

нений. Вілен Арутюнович емоцій�

но поділився своїми враженнями з

Олександром Олександровичем

стосовно ГКЧП і сказав, що треба

зателефонувати до Москви.

Скіпальський підняв трубку теле�

фонного апарату штабної мережі

зв’язку і зателефонував до свого

начальника, полковника Чернія,

повідомивши, що ми зараз підійде�

мо.

Полковник Черній зустрів нас

привітно, але якось напружено,

дозволив скористатися урядовим

«ВЧ» зв’язком.
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Спогади одного з авторів Концепції
створення Збройних Сил України
полковника у відставці Віталія
Лазоркіна про те, чому колишній
командувач військами ПрикВО
генералIполковник Віктор Скоков
не став першим Міністром оборони
України, і як Костянтин Морозов
фактично запалив «червоне світло»
перед активістами Спілки офіцерів
України 



Вілен Арутюнович почав за

списком набирати московські но�

мери. Вони мовчали.

«Зателефонуй до Києва, Кравчуку

Леоніду Макаровичу», — запропо�

нував я. Але телефон теж не відпо�

відав.

Тоді ми, однодумці і товариші по

Спілці офіцерів України, розстали�

ся, щоб невдовзі знову зустрітися у

Києві, вже на початку вересня, у

Верховній Раді суверенної Украї�

ни. Про це ми ще не здогадувалися.

Але тепер для нас прийшов час

здати іспит на мужність в умовах

політичного протистояння, яке бу�

ло викликане діями ГКЧП.

Я повертався до Львова. Дорогою

зайшов до головпоштамту і зателе�

фонував додому. Пройшовши тро�

хи вулицею, прислухався, про що

гомонять рівненчани. Люди були

стурбовані, чувся осуд дій ГКЧП,

проте були і суперечки поміж гру�

пами літніх громадян. Комуністи

не приховували своєї радості від

утворення ГКЧП і введення над�

звичайного стану, а тому майже

відкрито говорили про реванш, їм

заперечувала молодь. Проте гос�

трого протистояння у центрі Рів�

ного не було. «Нам допоможе на�

родна мудрість», — подумав я і по�

простував до машини.

А в цей час Леонід Кравчук зус�

трічав «гостей» з Москви на чолі з

генералом армії Валентином Ва�

ренніковим, повноважним пред�

ставником ГКЧП. На вимогу ввести

надзвичайний стан в Україні Лео�

нід Кравчук не погодився, оскільки

це означало б «відкат» до минулого

панування КПРС і надання усіх

можливостей компартійцям взяти

реванш за поразку на виборах і

помститися «невірним». А це зно�

ву�таки ніщо інше, як громадян�

ська війна!

Наступного дня о десятій годині

ранку я прибув до голови облви�

конкому Степана Давимуки. У при�

міщеннях було малолюдно. Степан

Давимука проводив нараду з при�

воду підтримання порядку в облас�

ті та організації протидії ГКЧП і

місцевим гекачепістам. Він висло�

вив думку, що треба бути пильни�

ми і підготуватися до захисту своєї

влади на випадок збройного пов�

стання. Виникло питання органі�

зації оборони будинку облради. Я

запропонував залучити для цієї ме�

ти курсантів Львівського пожеж�

ного училища, які були менш запо�

літизовані і мали відповідну мож�

ливість для організації цілодобо�

вого несення караулу.

Як потім мені вдалося з’ясувати

під час особистої бесіди з команду�

вачем військами Прикарпатського

військового округу генерал�пол�

ковником Віктором Скоковим,

потреби в обороні будинків дер�

жавної влади не було, оскільки він,

послідовно дотримуючись партій�

ного нейтралітету, заборонив вво�

дити на території військового ок�

ругу надзвичайний стан. Від пред�

ставника ГКЧП на вимогу ввести

надзвичайний стан на території

округу він запросив письмового

наказу. Той махнув рукою: «Ну и хи�

тер ты, Виктор Васильевич. Делай,

как знаешь», — і терміново вилетів

до Мінська. У майбутньому витри�

маність генерал�полковника Вік�

тора Скокова буде високо оцінена

Президентом Російської Федерації

Борисом Єльциним, який призна�

чить його своїм радником з вій�

ськових питань. На жаль, в Україні

цьому мудрому і вольовому гене�

ралові, військовому фахівцю висо�

кого рівня місця не знайдеться.

Прикро, бо це був уже готовий Мі�

ністр оборони України, оскільки у

Львові та й на усій західній терито�

рії України пройшов життєву шко�

лу співпраці з усіма політичними

силами, ламаючи у своїй свідомос�

ті власні життєві стереотипи та

гартуючи свої політичні погляди. 

Назавжди запам’ятався мені мі�

тинг на площі біля центрального

входу до Львівського державного

університету. Керівництво області

разом з депутатами, які не покину�

ли Львів на час ГКЧП, пішки через

центр міста пройшли до пам’ятни�

ка Івану Франку, який став трибу�

ною багатотисячного мітингу.

Я був вражений, бо ще не бачив та�

кого наповнення людьми цієї пло�

щі та навколишніх вулиць.

Мітинг відкрив Михайло Горинь,

заступник голови Львівської об�

ласної ради народних депутатів. Її

голова В’ячеслав Чорновол у той

час організовував опір ГКЧП у Киє�

ві. З осудом дій ГКЧП і підтримкою

народної боротьби у Москві висту�

пили керівники облвиконкому

Степан Давимука, Лариса Ляськов�

ська, Юрій Зима та інші. Люди у

єдиному пориві гукали «Ганьба за�

колотникам!», «Фашизм не прой�

де!», «Слава Єльцину!», «Слава Укра�

їні!». Я давно не бачив такого по�

тужного народного гніву і такої єд�

ності декількох тисяч людей. Це

вражало, але коли Михайло Горинь

надав слово мені, діючому полков�

нику, заступнику голови Спілки

офіцерів України, я, вийшовши

вперед і ступивши ближче до краю

мармурової трибуни, був приго�

ломшений якоюсь надзвичайною

енергетикою, що виходила від

прояву цієї органічної єдності ба�

гатотисячного натовпу та надзви�

чайного емоційного піднесення

людей, яке породжується суспіль�

ним усвідомленням загальної не�

безпеки.

Я зачитав звернення до всіх вій�

ськовослужбовців, закликав їх не

виконувати наказів заколотників

та завершив свій виступ словами

про віру в перемогу демократії. 

СУЧАСНІ МЕМУАРИ

Â³ëåí Ìàðòèðîñÿí: «ßíàåâ ðåøèë

çàáðàòü ñåáå âëàñòü â ñòðàíå! Ýòî

æå èçìåíà!... È êàê ìîã åãî

ïîääåðæàòü ßçîâ?! Îí âåäü

ïîðÿäî÷íûé ìóæèê!»
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Після такого великого натхнен�

ня, отриманого від спілкування з

багатотисячним людським морем,

я відчув якийсь внутрішній спокій і

впевненість у майбутньому.

Тим часом у Москві події розгор�

талися стрімко. ГКЧП не зміг взяти

під контроль ситуацію. Влада пе�

рейшла до народу, і на цій хвилі

Єльцин став символом демократії,

героєм нації. 

У Києві влада була у руках Леоні�

да Макаровича Кравчука, який не

втратив свій шанс увійти у всесвіт�

ню історію як керівник процесу

здобуття Україною незалежності.

Він вчасно підтримав національ�

но�демократичні сили у Верховній

Раді України, яка затвердила Акт

незалежності України, і фактично

став лідером нації.

Під впливом смертельної небез�

пеки серпневих подій для консти�

туційного ладу Верховна Рада Ук�

раїни прийняла рішення про під�

порядкування собі усіх військових

формувань, дислокованих на те�

риторії України, і доручила комісії

з питань оборони і державної без�

пеки Верховної Ради України у

двотижневий термін підготувати

правову базу для утворення Мініс�

терства оборони і Збройних Сил

України.

З цього моменту почалась прак�

тична реалізація Концепції ство�

рення Збройних Сил України, яка

була розроблена мною і схвалена

демократичними силами України

ще 1 грудня 1990 року на першій

сесії Великої Ради Народного Руху

України. Нині ця концепція з резо�

люцією першого Міністра оборо�

ни України К. Морозова і підписа�

ми В. Лазоркіна, В. Пилипчука і

В. Муляви зберігається в Націо�

нальному музеї Збройних Сил Ук�

раїни.

Розуміючи, що відсутність квалі�

фікованих воєнних фахівців�зако�

нотворців гальмуватиме процес

підготовки й прийняття воєнного

законодавства, секретаріат Спілки

офіцерів України запропонував го�

лові Комісії Верховної Ради Украї�

ни Василю Дурдинцю залучити

фахівців СОУ. Пропозицію було

підтримано, і до Комісії Верховної

Ради на 29 серпня 1991 року було

офіційно запрошено мене зі Льво�

ва, полковника запасу В. Говоруху з

Донецька, полковника запасу

В. Козира з Білої Церкви, підпол�

ковника запасу В. Пилипчука з Жи�

томира і капітана запасу В. Чечила

з Києва. Всі ми були включені до

складу робочої групи з підготовки

пакету проектів воєнного законо�

давства, яку очолив я.

У 312�му номері готелю «Украї�

на» був розміщений штаб з роз�

робки проектів законів. 30 серпня

1991 р. відбулась перша нарада ро�

бочої групи, на якій виступили Ва�

силь Дурдинець, голова комісії, і

Євген Марчук, Міністр з питань

оборони і надзвичайних ситуацій.

Вони поставили завдання перед

офіцерами СОУ — членами робо�

чої групи — до 10 вересня підготу�

вати проекти законів:

• про оборону України;

• про Збройні Сили України;

• про соціальний захист військо�

вослужбовців і членів їхніх сімей;

• про статус іноземних військ;

• про Національну гвардію Украї�

ни та 4 закони про військову

службу.

На той час командування вій�

ськових округів вороже сприйма�

ло ідею створення в Україні влас�

них Збройних Сил, тому зі штабом

Êîìàäóâà÷ â³éñüêàìè ÏðèêÂÎ

Â³êòîð Ñêîêîâ çàáîðîíèâ ââîäèòè íà

òåðèòîð³¿ îêðóãó íàäçâè÷àéíèé ñòàí:

â³ä ïðåäñòàâíèêà ÃÊ×Ï â³í çàæàäàâ

ïèñüìîâîãî íàêàçó. 
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Київського військового округу

співпраці не було.

Усі члени робочої групи сумлін�

но і з великим натхненням розпо�

чали роботу. Проте для багатьох

написання проектів законів вияви�

лося справою більш важкою, ніж

командування частиною або під�

розділом.

Тому склад робочої групи було

скорочено і завдання перерозподі�

лені: проекти законів про оборону

України, про Збройні Сили Украї�

ни, про статус іноземних військ

взяв на себе я, проекти законів про

соціальний захист військовослуж�

бовців і членів їхніх сімей, про вій�

ськову службу розробляли Вален�

тин Пилипчук і Віталій Чечило.

До розробки закону про Націо�

нальну гвардію України залучили

львів’ян: підполковника М. Мель�

ника і майора П. Костюка. Робота

над проектами йшла зранку й до

пізнього вечора, панували творча

атмосфера і піднесення, обумовле�

ні виконанням завдання важливої

історичної ваги.

3�го вересня чорнові варіанти

проектів законів «Про Збройні Си�

ли України» і «Про оборону Украї�

ни» були завершені, а 6�го вересня

я передав їх заступнику голови Ко�

місії з питань оборони і держбез�

пеки Павлу Миснику. 

Робота над цими законами була

дуже інтенсивною: в ці дні мені до�

водилось спати по 4–5 годин на

добу, бо прийшлося вивчати й оп�

рацьовувати матеріали з воєнного

законодавства Франції, Німеччи�

ни, Австрії, Італії.

Але в жодному з цих документів

не було чіткого визначення термі�

нів. Тому все прийшлося перероб�

ляти. Так, ні в одному словнику чи

енциклопедії ми не знайшли виз�

начення поняття «оборона краї�

ни». Від достовірного, науковообг�

рунтованого тлумачення того чи

іншого юридичного терміну буде

залежати і правильність тлумачен�

ня тієї чи іншої статті закону. Я сам

сформулював визначення цього

поняття, яке, за згодою членів ро�

бочої групи, було записано до про�

екту закону. Зі змістом статті зако�

нопроекту погодилися і депутати

Верховної Ради. 

Для обговорення підготовлених

робочою групою законопроектів

про оборону України і про Зброй�

ні Сили України і проведення про�

фесійної експертизи голова Комі�

сії Верховної Ради В. Дурдинець

запросив військових фахівців у

складі начальника кафедри такти�

ки Академії ППО Сухопутних

військ генерал�майора В. Васильє�

ва, начальника кафедри тактики

Воєнної інженерної радіотехніч�

ної академії генерала�майора

В. Гречанінова, начальника науко�

вого відділу Академії ППО Сухо�

путних військ полковника В. Кох�

на, старшого офіцера оперативно�

го управління штабу Київського

військового округу полковника В.

Герасименка, начальника мобіліза�

ційного відділу штабу Восьмої ок�

ремої армії ППО підполковника

Г. Костенка. Від імені робочої гру�

пи з розробки законопроектів я за�

хищав проекти законів. Після вне�

сення окремих редакційних пра�

вок, запропонованих В. Кохном, В.

Герасименком, В. Васильєвим, про�

екти були одностайно схвалені

експертами і подані до Комісії Вер�

ховної Ради з питань оборони і

державної безпеки.

7 вересня 1991 року у Будинку

письменників відбулась перша зус�

тріч�знайомство керівництва СОУ

з першим Міністром оборони Ук�

раїни генерал�майором Костянти�

ном Морозовим.

Це була цікава зустріч, але дуже

коротка. К. Морозову було вручено

примірник Концепції створення

власних Збройних Сил України.

Костянтин Петрович висловив

свою вдячність керівництву СОУ за

ту роботу, яку воно проводить що�

до створення українських Зброй�

них Сил.

З іншого боку, викликало сумнів

його висловлювання про те, що усі

призначення на керівні посади Мі�

ністерства оборони України здій�

снюватимуться з урахуванням дип�

лома про закінчення академії Гене�

рального штабу ЗС СРСР і проход�

ження служби на посаді не нижче

командувача армією.

Така заява К. Морозова відсікала

керівництво СОУ від участі у будів�

ництві Збройних Сил, а така пози�

ція — це стратегічна кадрова по�

милка, яка далася Збройним Силам

взнаки. Проте Спілка офіцерів Ук�

раїни виконала свій громадський

обов’язок і озброїла першого Мі�

ністра оборони України програм�

ним документом, який дозволив

уникнути інших помилок і у ко�

роткі терміни створити в Україні і

Міністерство оборони, і власні

Збройні Сили. 

6 грудня 1991 року Україна

святкує як день своїх Збройних

Сил. Закони, розроблені активіс�

тами СОУ, дозволили перейти до

безпосереднього цивілізованого

утворення Збройних Сил Украї�

ни, оскільки давали для цього

правову основу. 22 грудня 1991

року вийшов наказ Міністра обо�

рони України № 2 про зарахуван�

ня до складу Міністерства оборо�

ни України першої групи офіце�

рів. У цьому списку я був приз�

начений керівником групи

консультантів Міністра оборони

України і вже 18 січня 1992 року

приводив до присяги на вірність

українському народові велику

кількість її вірних синів під час

урочистого мітингу на майдані

біля Святої Софії у Києві.

СУЧАСНІ МЕМУАРИ

Âèêëèêàëî ñóìí³â âèñëîâëþâàííÿ

Ìîðîçîâà, ùî «óñ³ ïðèçíà÷åííÿ íà

êåð³âí³ ïîñàäè çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ç

óðàõóâàííÿì äèïëîìà ïðî çàê³í÷åííÿ

àêàäåì³¿ Ãåíøòàáó ÇÑ ÑÐÑÐ». 
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Причин для цього достатньо: не�

обхідно було вирішувати нагальні

проблеми післявоєнних міжна�

родних відносин, устрою Німеч�

чини та її союзників, щоб назав�

жди усунути потенційне джерело

агресії, звідки двічі в ХХ столітті

приходили світові війни. Першо�

черговим було і вироблення кон�

кретного плану розгрому Японії,

щоб остаточно завершити Другу

світову війну.

Крім того, Черчілля відчутно не�

покоїла ситуація, коли Східна Єв�

ропа опинилась під радянським

контролем, а Червона Армія стояла

в Берліні, на Ельбі та Дунаї — знач�

но далі на захід, ніж сподівались

Лондон і Вашингтон, в декількох

танкових переходах від узбережжя

Атлантики. Він писав: «Грізний во�

рог, з яким ми билися більше п’яти

років, безумовно капітулював. Єди�

не, що залишалось зробити держа�

вам�переможницям, це встанови�

ти справедливий і міцний лад,

який охоронявся б всесвітнім ор�

ганом, повернути солдат на Бать�

ківщину... і вступити в золотий вік

розквіту і прогресу... Однак у меда�

лі була зворотна сторона. Ще не

була переможена Японія. Атомна

бомба ще не народилась... Основа

зв’язку — загальна небезпека, яка

об’єднувала великих союзників,

щезла миттєво. В моїх очах радян�

ська загроза уже заміняла собою

нацистського ворога».

Невипадково Черчілль запропо�

нував, а інші учасники погодилися

з ним, взяти для конференції згада�

ну вище назву «термінал» — кінце�

ва зупинка, станція, після якої шля�

хи союзників розходились: анти�

гітлерівський альянс припиняв іс�

нування через різні інтереси його

учасників.

Певною мірою з таким підходом

була пов’язана і пропозиція бри�

танського прем’єра стосовно міс�

ця зустрічі: «Нам не слід зустріча�

тися в якому�небудь пункті в межах

нинішньої російської воєнної зо�

ни. Ми йшли назустріч йому (Ста�

ліну — В.Ш.) два рази поспіль». Але

Сталін нагадав про одностайну

підтримку тосту на Кримській кон�

ференції: «За зустріч в Берліні піс�

ля розгрому Німеччини». Керів�

ництво США вирішило уникнути

загострення дискусії про місце

ЦЦЦЦЕЕЕЕЦЦЦЦІІІІЛЛЛЛІІІІЄЄЄЄННННГГГГООООФФФФ::::
ккккооооррррооооллллііііввввссссььььккккиииийййй    ттттееееррррммммііііннннаааалллл****     
««««ВВВВееееллллииииккккооооїїїї     ттттррррііііййййккккииии»»»»
Рівно 65 років тому — 2 серпня 1945 року — під час
Потсдамської конференції відбулася остання зустріч
керівників держав антигітлерівської коаліції 

Äóìêà ïðî ïðîâåäåííÿ òàêî¿ çóñòð³÷³ ï³ñëÿ
ðîçãðîìó ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè âèñëîâëþ-
âàëàñÿ ùå ï³ä ÷àñ Êðèìñüêî¿ (ßëòèíñüêî¿) êîí-
ôåðåíö³¿ ó ëþòîìó 1945 ð. 11 òðàâíÿ 1945 ð.
Â. ×åð÷³ëëü â ëèñò³ íîâîìó ïðåçèäåíòó ÑØÀ
Ã. Òðóìåíó, ÿêèé çì³íèâ ïîìåðëîãî â êâ³òí³
Ô. Ðóçâåëüòà, íàãàäàâ ïðî öå: «Ìè ïîâèíí³ ðà-
çîì, àáî êîæåí îêðåìî, â îäèí ³ òîé ñàìèé ìî-
ìåíò çâåðíóòèñü äî Ñòàë³íà ç ïðîïîçèö³ºþ
çóñòð³òèñÿ â ëèïí³ â ÿêîìó-íåáóäü âö³ë³ëîìó
ì³ñò³ Í³ìå÷÷èíè». Òðóìåí îäðàçó æ ïîãîäèâñÿ. 

* «Òåðì³íàë» — ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³é-
ñüêî¿ ê³íöåâà çóïèíêà



зустрічі, зокрема з огляду на необ�

хідність радянської допомоги в

розгромі Японії.

15 липня 1945 р. президент США

Г. Трумен під звуки бравурного

маршу «Він гарний хлопець» зій�

шов з літака С�54 на берлінське ле�

товисько Гатов, куди він прибув з

корабля «Аугуста» після морського

переходу від берегів Америки до

Антверпена. В цей же день приле�

тів В. Черчілль. Пополудні 16 лип�

ня 1945 р. поїздом, шлях якого від

Москви до Берліна охороняли по�

над 18,5 тис. військових і праців�

ників спецслужб, прибув Й. Сталін.

Він розмістився в двоповерховому

особняку на Кайзерштрассе, в од�

ному з найкрасивіших дачних пе�

редмість Берліна — Бабельсбергу.

На цій же вулиці була і резиденція

президента США. Англійський

прем’єр жив на одній із шикарних

вілл на сусідній Рінгштрассе. Засі�

дання самої конференції відбува�

лося в 176�кімнатному палаці Це�

цілієнгоф — резиденції пруських

королів в передмісті Берліна —

Потсдамі, в 5 км від Бабельсбергу.

17 липня 1945 р. о 17 годині три

делегації одночасно, але кожна че�

рез окремі двері, увійшли у Вели�

кий зал палацу Цецілієнгоф і зай�

няли місця за великим круглим

столом, посередині якого востан�

нє разом на одній підставці були

прикріплені три прапори великих

держав�учасниць. На наступних

міжнародних зустрічах різного

рівня стяги кожної країни стави�

лись чи вивішувались окремо

один від одного, біля відповідної

делегації.

Як в Тегерані і Ялті, так і на Пот�

сдамській конференції окремої

дискусії щодо українських проб�

лем не було. Але практично біль�

шість питань, які обговорювались

тут на тринадцяти засіданнях глав

держав і дванадцяти — міністрів

закордонних справ: про післяво�

єнну Німеччину та її союзників,

про репарації, воєнних злочинців,

кордони, укладення мирних дого�

ворів, допуск держав в ООН, закін�

чення війни з Японією тощо, в тій

чи іншій мірі стосувались України,

її земель, кордонів, громадян.

Інтересам українського народу

відповідали прийняті після трива�

лих дискусій рішення про демілі�

таризацію, демократизацію та де�

нацифікацію Німеччини, щоб вона

«ніколи більше не загрожувала

своїм сусідам та збереженню миру

в усьому світі». При цьому союзни�

ки проголошували відсутність на�

мірів «знищити або поневолити ні�

мецький народ». Присутність оку�

паційних сил союзників (а в складі

частин Червоної Армії майже тре�

тина вояків була з України) мала

забезпечити німцям можливість

здійснити «реконструкцію свого

життя на демократичній і мирній

основі». Цьому повинні були спри�

яти ліквідація німецького військо�

вого виробництва, знищення наці�

онал�соціалістичної партії, відміна

всіх нацистських законів тощо.

Значне місце на конференції

зайняло обговорення майбутніх

кордонів Європейських держав.

Була, зокрема, підтверджена досяг�

нута в Тегерані та Ялті угода про

східний кордон Польщі по т.з. лінії

Керзона. Галичина і Волинь відни�

ні остаточно визнавались світовим

співтовариством невід’ємною час�

тиною України. Західні держави

також погодились на повернення

до її складу прадавніх українських

земель — Закарпаття, Буковини, Із�

маїльщини. Ці рішення були зак�

ріплені в договорах між СРСР і

Польщею (16 серпня 1945 р.), Че�

хословаччиною (29 червня

1945 р.), Румунією (27 лютого

1961 р.). Польщі повертались її за�

хідні землі, які тривалий час пере�

бували під владою Німеччини.

Під час переговорів щодо ООН,

порядку допуску до неї «велика

трійка» в Берліні виходила із вимог

Статуту цієї організації, який був

підписаний в Сан�Франциско і ук�

раїнською делегацією 26 червня

1945 р. Роль УРСР як одного з фун�

даторів ООН означала незапереч�

не визнання її членом Об’єднаних

націй, як назвали себе 26 держав,

що 1 січня 1942 р. оголосили Дек�

ларацію про об’єднання своїх сил

для боротьби з фашистською Ні�

меччиною та її союзниками. Тим

самим визнавався значний внесок

України як однієї з воюючих сто�

рін в розгром спільного для всього

людства ворога у Другій світовій

війні. В статусі країни�переможни�

ці Україна була запрошена до пе�

реговорів та підписання у 1947 р.

Паризьких мирних договорів з

Болгарією, Румунією, Угорщиною.

Багато часу на конференції було

приділено дискусії про репара�

ції — відшкодування Німеччиною

та її сателітами збитків постраж�

далим від їх агресії країнам. На за�

перечення західних партнерів

щодо розмірів репарацій для

СРСР Й. Сталін заявив: «Если б я

начал жаловаться, боюсь — вы

плакали бы от того, насколько

сложная ситуация в России». А на

засіданні 31 липня додав: «Мы по�

теряли очень много в этой войне.

Нам хотя бы вернуть одну двадца�

тую». Такі емоційні заяви мали

значний психологічний вплив на

інших учасників і врешті�решт бу�

ло погоджено, що репараційні

ІСТОРІЯ БЕЗ РЕТУШІ

Íà çàïåðå÷åííÿ çàõ³äíèõ ïàðòíåð³â

ùîäî ðîçì³ð³â ðåïàðàö³é äëÿ ÑÐÑÐ

Ñòàë³í çàÿâèâ: «Ìû ïîòåðÿëè î÷åíü

ìíîãî â ýòîé âîéíå. Íàì õîòÿ áû

âåðíóòü îäíó äâàäöàòóþ». 
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претензії СРСР будуть задоволені

шляхом використання воєнних

трофеїв, а також вилучень вироб�

леної продукції і різного облад�

нання рухомого складу залізниць,

акцій підприємств і фабрик з ра�

дянської зони окупації Німеччи�

ни. Додатково СРСР мало бути пе�

редано з англо�американсько�

французької зони 10–15% наяв�

них там матеріалів і устаткування

для капітального будівництва,

вартість частини яких передбача�

лось компенсувати продовольс�

твом, енергоносіями, лісовими

матеріалами тощо. Хоча заплано�

вані обсяги репарацій так і не бу�

ли виконані, все ж від Німеччини

та її сателітів за 1945–1946 рр. в

Київ, наприклад, надійшло 8,3 тис.

вагонів з різним обладнанням і

продукцією. Чорноморський во�

єнний флот зі штабом у м. Севас�

тополі і торгово�пасажирське па�

роплавство (центр базування —

м. Одеса) були поповнені за раху�

нок захоплених союзниками

німецьких та італійських суден. З

цією метою невдовзі після війни

було здійснено досить резонан�

сний у свій час перехід великої

групи трофейних кораблів вже з

командами радянських моряків

вздовж європейських берегів із

Середземного, Балтійського і Пів�

нічного морів до Чорноморської

акваторії — їх постійної відтоді

прописки. До відбудови зруйнова�

ного народного господарства

тільки в Україні було залучено бі�

ля 500 тис. іноземних військово�

полонених та інтернованих осіб.

Значною мірою за ініціативи ра�

дянської делегації на конференції

була підтверджена необхідність

репатріації радянських громадян�

військовополонених та насильно

вивезених на роботу в Німеччину.

Доля їх була неоднаковою. Майже

половина колишніх військовопо�

лонених з числа українців попов�

нили табори ГУЛАГу чи так звані

робітничі батальйони. Неодноз�

начними були і рішення конфе�

ренції щодо переміщення великих

мас населення до Німеччини з

Польщі, Чехословаччини та Угор�

щини. Не викликала серйозних за�

перечень практика переселення

українців і поляків, яка почалась з

1944 р. і нерідко здійснювалась

брутальним способом всупереч во�

лі і бажанням людей, які не хотіли

кидати століттями обжиті місця. 

Спроби тиснути на того чи іншо�

го партнера на переговорах ефек�

ту не мали. Кожен контролював

стан справ там, де знаходились йо�

го війська. Показовою була спроба

західних держав «налякати» радян�

ську делегацію атомною зброєю.

На повідомлення Трумена 24 лип�

ня про створення ядерної зброї

(на той час у США вже відбулись її

випробування) радянський пред�

ставник ніяк не відреагував. Західні

керівники вирішили, що він не

зрозумів її значення. Хоча, як тепер

відомо, Сталін мав достатньо ін�

формації про створення атомної

бомби, але вів свою дипломатич�

но�психологічну гру, не давши

партнерам можливості використа�

ти цей факт для шантажу на пере�

говорах. Такий вдалий хід свідчить

про те, що прогресуюча підозрі�

лість, яка стала невід’ємною психо�

логічною особливістю Сталіна, не

завжди мала суто негативні наслід�

ки, сприяючи в деяких випадках

здійсненню далекоглядних кроків.

Хоча це, звісно, не виправдовує тої

шкоди, якої він завдав.

В цілому конференція пройшла

конструктивно. Незважаючи на ін�

ший, порівняно з Тегераном і Ял�

тою, склад її головних учасників,

почуття спільної перемоги і наявні

ще загальні інтереси обумовили її

характер, як зустріч союзників по

боротьбі. І хоча В. Черчілль пізні�

ше писав про «похмуру атмосферу

переговорів», полегшення, яке всі

відчували після розгрому фашистів

в Європі, створювало піднесений

психологічний настрій у більшості

учасників конференції. Це прояв�

лялось, зокрема, під час багаточи�

сельних офіційних прийомів, на

одному з яких жорстокий і непос�

тупливий Сталін особисто збирав

автографи (!) учасників на картці з

меню і на пропозицію Черчілля

пив з ним коньяк з бокалів, а не ма�

леньких келихів. Із задоволенням

учасники конференції слухали

виступи кращих американських,

англійських, радянських артистів,

серед яких особливо бурхливі оп�

лески дістались уродженцям Оде�

си — піаністу Е. Гілельсу та скрипа�

лю Д. Ойстраху.

Конференція не дала відповіді на

всі питання, але вирішила основні

завдання, які стояли перед нею.

Почуття виконаного обов’язку пе�

реважало серед її учасників, коли в

00 годин 30 хвилин 2 серпня було

узгоджено останні рядки протоко�

лу і прийнятих рішень. Історичні

умови склались так, що пропози�

ція Сталіна провести майбутню на�

раду «великої трійки» в Токіо і про�

щальні слова Трумена: «До наступ�

ної зустрічі, яка, сподіваюсь, відбу�

деться скоро», так і не

справдились. Шляхи союзників по

антигітлерівській коаліції розій�

шлись. Але їх зустріч у Потсдамі

влітку 1945 року підвела риску під

Другою світовою війною, яка для

українського народу з самого по�

чатку стала Вітчизняною. Значною

мірою ця зустріч визначила осно�

ви післявоєнного устрою, які не

втратили своєї важливості і сьо�

годні. Ідеї Потсдаму про засуджен�

ня агресивної війни, забезпечення

колективної безпеки, роль ООН в

цій справі, визнання за всіма наро�

дами права на самовизначення і

мирний демократичний розвиток,

невтручання в їх справи, непоруш�

ність кордонів та інші, закріплені і

в законодавстві незалежної Украї�

ни, багато в чому визначають її

внутрішню та зовнішню політику.

Âîëîäèìèð ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 

ïðîôåñîð, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê.

Ïðîùàëüí³ ñëîâà Òðóìåíà:

«Äî íàñòóïíî¿ çóñòð³÷³, ÿêà,

ñïîä³âàþñü, â³äáóäåòüñÿ ñêîðî», —

òàê ³ íå ñïðàâäèëèñü: øëÿõè

ñîþçíèê³â ïî êîàë³ö³¿ ðîç³éøëèñü. 
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«…Сторопілі, присоромлені, нез�

грабні, немов тигри, що невдало

стрибнули, — такими я бачив вас, о

вищі люди, коли проминав вас. Вам

не пощастило на ловах.

Однак, гравці в кості, що з того!

Ви не навчилися грати й глузувати

як слід! Хіба ми всякчас не сидимо

за великим столом ігор і глузів?

Якщо вам не поталанило з вели�

ким, невже це означає, що вам не

поталанило з собою? А якщо не по�

таланило з собою, то невже це оз�

начає, що не поталанило з  люди�

ною? А якщо не поталанило з лю�

диною — то що ж! За роботу!...»

Генерал відсунув вбік книгу ні�

мецького філософа і поета Фрідрі�

ха Ніцше «Так казав Заратустра»,

схиливши голову, поклав її на руки

і притиснув груди до виступу робо�

чого стола. Протест проти будь�

яких форм духовного рабства, а ми,

українці? Що роблять з нами? Чому

я гнаний на своїй землі? Чому по�

винен щоденно комусь доказувати,

що я українець?! Невже це відлуння

Кримських подій, коли мені пер�

шому, як начальнику військово�

навчального закладу, довелося під�

німати Державний прапор над пі�

востровом і приводити військові

підрозділи до присяги на вірність

українському народові? І чому все

пішло не тим шляхом, як гадалося?

Коли утверджував українське, спра�

ведливе і величне, спритники під�

крадалися до влади. Коли став чле�

ном Президії Київського відділення

Конгресу української інтелігенції і

очолив Київський осередок Спілки

офіцерів України, спритники увій�

шли у владу і почали завдавати пер�

ші удари… в спину. Від старої влади

пішли метастази недолугості, заз�

дрості і помсти. Але ж я бойовий ге�

нерал, який пройшов Ближній і Да�

лекий Схід. Генерал, який з моло�

ком матері увібрав у себе славетні

козацькі традиції і любов до бать�

ківської землі. Схилити перед ними

голову? Ні, це нижче честі і гідності

офіцера, моєї честі і гідності!

«…Я ступив на шлях, яким уже хо�

дили чесноти ваших батьків! Хіба

могли б ви піднятися високо, як би

з вами разом не підіймалося жа�

дання ваших батьків?». 

Ні, це неможливо! Навколо мене

колись згуртувалося більше трьох

десятків офіцерів, генералів і адмі�

ралів. Чого тільки вартує генерал

Олексій Лавренюк? Він пройшов

пекло війни в Афганістані. Перший

командувач військами по ліквідації

аварії на Чорнобильській АЕС. 

Постійне спілкування з голов�

ним редактором «Вечірнього Киє�

ва» Віталієм Карпенком надає си�

ли. Сильна особистість. Відкрито

виступив на сторінках газети про�

ти розкрадання і розбазарювання

військового майна, зловживання

влади і дав чітке визначення ман�

куртизації українського суспільс�

тва.

«…Що таке добро? Все, що пом�

ножує в людині чуття сили, жадан�

ня влади і, зрештою, саму силу.

Що таке зло? Все, що походить

від слабкості.

Що таке щастя? Коли відчуваєш,

як зростає сила, отже, долається

опір.

Потрібна не вдоволеність, а біль�

ша могутність, не просто мир, а

війна; не чеснота, а дія.

Недолугі й безпорадні мусять за�

гинути — це перший принцип на�

шої любові до людини. І в цьому їм

треба допомогти…»

Генерал підняв голову і, розмір�

ковуючи над щойно прочитаною

тезою з філософського трактату

Ніцше, перемагаючи біль, підійшов

до шахової дошки, вдивляючись в

хитросплетену комбінацію фігур.

Пат…

…Нестерпно пекло сонце. І неві�

домо звідки над військовим кладо�

вищем появилася маленька хма�

ринка, і зупинилася над труною. На

чоло бойового генерала впала

краплинка води, як сльоза. А він ле�

жав спокійний, вдумливий і велич�

ний, і в той же час неспроможний

змахнути цю сльозу. Микола Цибу�

ленко — незламний генерал.

Àíàòîë³é ÃÐÈÙÓÊ

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Êîëè êàøòàíè ñêèíóëè ñâ³é êâ³ò, à ëóêè íàáè-
ðàëè ñèëó ðîñòîì ³ ïîÿâîþ ð³çíîìàí³òíèõ êâ³-
ò³â, â³í ï³äíÿâñÿ ó íåáî íà ëåãêîìó ñïîðòèâíî-
ìó ë³òàêó. ×èì âèùå ï³äí³ìàâñÿ ë³òàê, òèì
á³ëüøå ñòèñêóâàëîñÿ ñåðöå â³ä÷óòòÿì, ùî òè º
ìàëåíüêîþ ÷àñòèíêîþ Âåëèêîãî Âñåñâ³òó. Áî-
æå, ÿêà âîíà êðàñèâà, ìîÿ Óêðà¿íà! ² ï³ñëÿ ïðè-
çåìëåííÿ, ³äó÷è ëüîòíèì ïîëåì, öåé âèñîêèé,
ñòàòíèé, êðàñèâèé ãåíåðàë íå ì³ã ïîäîëàòè òó-
ïèé á³ëü â ãðóäÿõ. Ñåðöå ÷îìóñü íå ìîãëî çàñ-
ïîêî¿òèñÿ, ïðîäîâæóâàëî áîë³òè äåê³ëüêà äí³â,
äîïîêè íå çóïèíèëîñÿ…

ЗЗЗЗ    УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННООООЮЮЮЮ    ВВВВ    ССССЕЕЕЕРРРРЦЦЦЦІІІІ
12 років тому зупинилося серце генерала Цибуленка.
Саме йому, як начальнику військовоIнавчального
закладу, пощастило першому підняти Державний
прапор над кримськім півостровом, привівши
військові підрозділи до присяги на вірність
українському народові
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Його називають «людиною�епо�

хою». Адже попри зміну соціально�

політичних орієнтацій, незважаю�

чи на погрози та тиск, він жодного

разу не поступився своїми переко�

наннями. Проповідував і вів людей

шляхом християнської віри, само�

віддано виконуючи свою обітни�

цю, яку дав ще юнаком у грізному

41�му.

За спогадами архімандрита Соф�

ронія, настоятеля Свято�Преобра�

женського чоловічого монастиря

(с. Княжичі Київської обл.), за по�

ходженням Леонід був з аристок�

ратичної, глибоко віруючої сім’ї.

— Серед студентів Київського

гідромеліоративного інституту, —

розповідав його однокурсник Ан�

тон Скульбашевський (після вій�

ни — один з помічників маршала

Рокоссовського), — Соболєв виріз�

нявся доброю вдачею та міцною

козацькою статурою. Початок вій�

ни зустрів з глибоким переконан�

ням — йти захищати Вітчизну. Й

попри те, що п’ятикурсникам дава�

ли броню, одним із перших на кур�

сі записався добровольцем на

фронт.

Щоправда, військова доля Леоні�

да не була тривалою. Йому готував�

ся інший життєвий шлях… Перебу�

ваючи у складі 590�го окремого са�

перного батальйону, в одному з бо�

їв за Київ на початку серпня 1941

року лейтенант Соболєв підбив ні�

мецький танк, кинувся зі зв’язкою

гранат під інший, однак був тяжко

поранений. Медики 408�го вій�

ськового госпіталю м. Києва, до

якого його було доправлено, виз�

нали поранення смертельним. Пе�

ребуваючи між життям і смертю,

Леонід дав обітницю: виживе — все

своє життя присвятить служінню

Богу. Під час евакуації молодого

офіцера перевели у міську лікар�

ню, де його дивом знайшла мати

Євдокія (схимонахиня Єлісавета,

яка прийняла постриг після заги�

белі на фронті молодшого сина

Володимира).

Пройшов рік, Леонід видужав і

виконав дану Богу обіцянку. У 1942

році єпископ Львівський і керую�

чий Київською єпархією Панте�

леймон рукоположив Соболєва у

сан диякона, а 22 жовтня 1942 року

на Покрову Божої матері Леонід

прийняв сан священика і з усією

силою віддався служінню. Заціка�

вилися ним тоді працівники КДБ,

проводили наставницькі бесіди,

але, зважаючи на заслуги перед

Батьківщиною, не чіпали.

Після війни закінчив духовну се�

мінарію і прийняв монаший сан як

отець Пимен (в пам’ять києво�пе�

черського угодника Пимена Мно�

гоболящого). Така була воля Божа:

зберегти йому життя, але нести

хрест хвороб і служити Всевиш�

ньому.

Спочатку служив у Бортничах, у

простій хаті, адже в селі не було

храму. Згодом молодий священик

звертається до парафіян і жертов�

ним трудом майстрових людей

поступово будується дерев’яна

церква. Ікони люди приносили з

дому, адже коштів на їх закупівлю

не було. Отець Пимен власноруч

написав понад 50 зображень свя�

тих. 

Мешканці Бортничів пригаду�

ють: на Водохрещу батюшка ходив

до «своїх» (бувати всюди священи�

ку заборонялося) з Йорданню. Во�

доосвятний молебен завжди від�

правляли на річці. Після війни світ�

ла в селі не було, а батюшка з Києва

акумулятор привіз. Скрізь темно, а

церква у вогнях. У церковному хо�

рі співало дуже багато людей, а піс�

ля служби запрошували всіх до

столу…

У 1962�му священика перевели у

село Троєщина. Хоч церква там бу�

ла, радянська влада вирішила пере�

обладнати її у клуб. «Вибивши» у

колгоспі болотянисту ділянку зем�

лі на околиці, віруючі під прово�

дом свого настоятеля вручну ро�

зібрали старий храм і перенесли

його на узаконений пустир.

ЖЖЖЖИИИИТТТТТТТТЯЯЯЯ    ЯЯЯЯКККК    ППППООООДДДДВВВВИИИИГГГГ
10 років тому пішов з життя настоятель СвятоI
Духівського скиту СвятоIУспенської КиєвоI
Печерської лаври схиархімандрит Серафим.
Як колишній фронтовик він з особливою увагою
ставився до людей у погонах

Çà ñâîº æèòòÿ â³í ïîáóäóâàâ òðè õðàìè, éîãî
ìîëèòâàìè Áîã çö³ëþâàâ ëþäåé â³ä ñìåðòåëü-
íèõ õâîðîá, ïðîòå öå íå ãîëîâíå. Ñìèðåííî
íåñó÷è ñâ³é ñâÿùåíèöüêèé õðåñò ïàñòèðÿ, â³í
âèõîâàâ á³ëÿ ñåáå ö³ëó ïëåÿäó ëþäåé, íåáàéäó-
æèõ äî âñüîãî òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ â íàøèõ
äóøàõ ³ íàâêîëî íàñ. Êèì æå áóâ ñõèàðõ³ìàí-
äðèò Ñåðàôèì?



— Сільські керівники ходили по

хатах і переконували людей не до�

помагати у будівництві, — розповів

духовний син отця Пимена, пол�

ковник запасу Петро Понома�

рьов. — Але це лише додало опти�

мізму — церкву звели за три тижні.

У часи перебудови батюшка ви�

рішив побудувати свій третій, най�

більший храм. Кілька разів їздив

разом із паствою у Москву до мі�

ністра з питань релігії колишнього

СРСР генерал�лейтенанта Карпова

і таки переконав його, що Божий

дім на Троєщині має бути. Кошти

на церкву збирали всім миром.

Перший внесок зробив сам отець,

продавши трикімнатну квартиру у

Києві. Щоправда, не всім задум

прийшовся до душі: то сейф з гро�

шима на будівництво безслідно

зник, то проектна документація

пропала. Але, попри все, у 1997 ро�

ці сягнув хрестами в небо столиці

величний собор!

Через рік отець Пимен прийняв

схиму (вищий ступінь монашес�

тва) під ім’ям Серафима й був

призначений скитоначальником

Свято�Духівського скиту Києво�

Печерської лаври.

— Цілодобово до нього йшли

люди за порадою, — розповідає

Петро Пономарьов. — Часом і

наркомани, і випивохи, і повії.

Приїжджали з усіх куточків світу.

Нікому не відмовляв святий отець.

Відмолював їхні гріхи, молився за

зцілення. Часто добрі справи на�

магався зробити так, щоб ніхто не

знав. Скажімо, у Фонд миру він пе�

рерахував понад 250 тис. тодішніх

карбованців. А пенсію свою вій�

ськову до копійки роздавав бід�

ним.

Був простим і мудрим, чужим до

всякого лоску, величі та гордині,

завжди готовим допомогти. Як

фронтовик з особливою увагою

ставився до людей у погонах. З йо�

го благословення служителі Свято�

Духівського скиту здійснювали ду�

ховну опіку військовослужбовців

декількох частин залізничних

військ. Солдати та офіцери були

завжди бажаними гостями у храмі.

З готовністю допомагали в його

облаштуванні. Водночас і батюшка

ніколи не відпускав їх без приго�

щання та подарунків. Благослов�

ляв, наставляв воїнів, молився за

них. Летіли зі скиту в різні куточки

України листи�подяки батькам за

добре виховання синів.

Автору цих рядків судилося взя�

ти одне з останніх інтерв’ю в отця

Серафима. Спогади про ту подію

живі й по сьогодні. З першого пог�

ляду він видався надзвичайно

слабким, але вже незабаром його

прості й водночас глибокі відпові�

ді примусили нас з повагою при�

слухатися до кожного слова. Що�

правда, були дещо спантеличені

одною з настанов священика: «Лю�

бити братів наших менших — со�

бак, котів…». Її ми почули на запи�

тання про те, на яких основах бу�

дувати стосунки у військових ко�

лективах. Зрозумілі і логічні

відповіді, які звучали раніше, були

немов би перекреслені. Однак са�

ме оті слова священика, на які тоді

я так і не знайшов пояснення, зали�

шилися у пам’яті. Згодом старець

помер, пройшло довгих сім років, і

я знову опинився у Свято�Духів�

ському скиту, де знайшов свою ду�

ховну сім’ю, а разом з цим і відпо�

відь на питання, яке так довго ят�

рило свідомість. Ніби відкрилося:

щоб жити й правильно будувати

відносини з товаришами по служ�

бі, слід принаймні не бути байду�

жим до них. А найлегше навчитися

любити — потурбуватися про тва�

рину, адже вона не здатна на зраду

та підлість…

Ось що розповідає про свого ду�

ховного наставника його співмо�

литовник ігумен Філарет (Єгоров),

якому старець, спитавши благос�

ловення у Блаженнішого Володи�

мира, митрополита Київського і

всієї України, заповідав бути нас�

тавником пастви Свято�Духівсько�

го скиту: «Ми збираємося на моги�

лі отця Серафима не просто тому,

що він близький і дорогий нам, а

тому, що ця людина жила на Землі і

своїм життям багато довела, багато

явила; і це не тільки приклади

простої, непоказної, істинної пре�

мудрості Божої, але й відкриті ним

людські глибини, які примусили

всіх нас, хто з ним стикнувся, до

нього наблизитися, його шанува�

ти, любити, відноситися до нього з

максимальною вдумливістю, ува�

гою та серйозністю».

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

ДОРОГА ДО ХРАМУ

Ìåäèêè âèçíàëè ïîðàíåííÿ

ëåéòåíàíòà Ñîáîëºâà ñìåðòåëüíèì,

³ òîä³ Ëåîí³ä äàâ îá³òíèöþ: ÿêùî

âèæèâå, òî âñå æèòòÿ ïðèñâÿòèòü

ñëóæ³ííþ Áîãó. 
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Старший офіцер з обробки радіо�

локаційної інформації запасного

командного пункту Повітряного

командування «Центр» старший

лейтенант Віталій Герасимов не

тому богатир, що з дитинства

зав’язує вузлом ломи й дивиться на

оточуючих з висоти двометрового

росту! Для нього «богатир» — це

чемпіонський титул, зароблений

важкою спортивною роботою, до�

сягнення не природи, а наполегли�

вої людської, а подекуди — й не�

людської праці…

Зріст у Віталія середній. І, доки у

8 класі не почав займатися пауер�

ліфтингом, нічим від однокласни�

ків не відрізнявся. Але вже через мі�

сяць тренувань хлопець став чем�

піоном міста, а невдовзі — і всієї

Дніпропетровської області з цього

виду спорту. Після закінчення 9�го

класу міцний своєю статурою під�

літок добре знав, чого хоче у житті.

Саме тоді вирішив пов’язати свою

долю із військом.

ª òàêà ïðîôåñ³ÿ…

Залишивши рідний Павлоград,

Віталій поїхав у Донецьк, де всту�

пив до ліцею з посиленою військо�

во�фізичною підготовкою. Нав�

чання поєднував із заняттями

спортом, і незабаром уже виконав

нормативи кандидата у майстри

спорту України з армреслінгу.

Часто�густо, з головою пори�

нувши у спортивне життя, молода

людина забуває про навчання. Та�

ке може статися з будь�ким, але

тільки не з Віталієм Герасимовим!

Про навчання він ніколи не забу�

вав, про що свідчать золоті медалі,

отримані ним не лише за резуль�

татами змагань, а й після закін�

чення спочатку ліцею, а згодом —

і Харківського університету По�

вітряних Сил імені Івана Кожеду�

ба. До речі, дипломну роботу у

ХУПС випускник захищав англій�

ською.

В університеті курсант Гераси�

мов навчався в одному взводі зі

своєю майбутньою дружиною. За�

раз старший лейтенант Ірина По�

дима�Герасимова проходить служ�

бу у тій же частині, що і її чоловік.

Вона — інженер автоматизованих

систем управління.

— Серйозно займатися спортом

я почав уже на третьому курсі уні�

верситету, — розповідає бога�

тир. — Саме тоді, на чемпіонаті

Харківської області серед вишів із

пауерліфтингу, доля звела мене з

видатним спортсменом. Це був

найсильніший богатир України

2005 року, майстер спорту, заслу�

жений тренер України Роман Ва�

сильович Новик, завдяки якому я,

власне, і став спортсменом.

Áîãàòèðñüêèì øëÿõîì

Роман Новик побачив у курсанта

задатки великого спортсмена і по�

чав серйозно тренувати його. Нев�

довзі почав брати з собою на різні

змагання. Вже не як спортсмена з

пауерліфтингу, а з богатирського

багатоборства. Це порівняно но�

вий для нашої країни вид спорту. У

світі він відомий, як World Strongest

Man. Уже в 2006 році старшокур�

сник Харківського університету

Повітряних Сил імені Івана Коже�

дуба дебютував на одному з етапів

богатирського багатоборства в

Одесі.

За останні роки він тричі ставав срібним призером
Збройних Сил України з армреслінгу, але
найбільшою перемогою офіцера став титул
чемпіона світу з богатирського багатоборства
серед атлетів вагою до 105 кілограмів

Ùî é êàçàòè, áàãàòà çåìëÿ óêðà¿íñüêà ³ íà òà-
ëàíòè, ³ íà áîãàòèð³â, ã³äíèõ áèëèííî¿ ñëàâè
ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â, ÿê³ áîðîíèëè çåìëþ ðóñüêó
â³ä âîðîãà-ñóïîñòàòà! Àëå íå ïåðåâåëèñÿ áî-
ãàòèð³ ³ ñüîãîäí³, êîëè âæå äàâíî ìèíóëè ÷àñè
ñèâî¿ äàâíèíè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, ìå÷³ çàì³íèëè
ðàêåòè, à êîíåé — áðîíüîâàí³ ìàøèíè.

ББББООООГГГГААААТТТТИИИИРРРРССССЬЬЬЬККККИИИИЙЙЙЙ    ППППООООССССТТТТУУУУПППП
ВВВВІІІІ ТТТТААААЛЛЛЛІІІІЯЯЯЯ    ГГГГЕЕЕЕРРРРААААССССИИИИММММООООВВВВАААА



А коли найсильніший чоловік

планети 2004 року Василь Вірас�

тюк проводив у Харкові відбірко�

вий етап Турніру на призи Василя

Вірастюка, то з 16 глядачів, які від�

важилися позмагатися і пройти ес�

тафету, до фінішу дійшло тільки

двоє. Одним із них був Віталій Ге�

расимов.

— Саме відтоді я почав зростати

як спортсмен, — зізнається стар�

ший лейтенант. — Одна справа

тренування у залі, і зовсім інша —

змагання такого рівня. Це важка

праця, адже змагання тривають

протягом цілого дня. Треба витри�

мати, і не лише витримати, а нама�

гатися перемогти.

Займаючись уже найсерйозні�

шим чином богатирським багато�

борством, не забув молодий офі�

цер і про пауерліфтинг, з якого по�

чинав. У 2008 він став чемпіоном

України з цього виду спорту за вер�

сією WBC, перемігши на чемпіона�

ті у Харкові.

Тоді найзаповітнішою мрією мо�

лодого атлета було потрапити до

складу української богатирської

збірної. Ця мрія реалізувалася вже

найближчим часом, коли в Києві

проходили змагання «Богатирі ро�

ку — 2009». Між собою змагалися

дев’ятеро українців, росіяни та

британці. Старший лейтенант Ге�

расимов посів на цих перших для

себе великих змаганнях 9 місце. Це

не абищо, зате тепер точно знав,

до чого і як готуватися. І результати

не забарилися.

� За складністю ці змагання мож�

на прирівняти до чемпіонату світу,

— свідчить спортсмен. — Адже

президент Федерації найсильні�

ших атлетів України та перетягу�

вання канату заслужений тренер

СРСР та України, заслужений пра�

цівник фізичної культури та спор�

ту України Володимир Киба нав�

мисно ускладнює вправи, аби та�

ким чином підготувати україн�

ських богатирів до виступів на

світовій арені. Достатньо порівня�

ти декілька вправ. Одне з випробу�

вань — підняття так званих Куль

Атласа, — круглих гранітних каме�

нів. На чемпіонаті світу максималь�

на вага такої кулі складає 170 кілог�

рамів, на українських же змаган�

нях використовуються кулі вагою

від 120 до 200 кг! Та й естафета, яка

на світовому чемпіонаті прово�

диться у два етапи, в Україні — у

три!

×åìï³îí ñâ³òó

Проходячи військову службу та

продовжуючи займатися спортом,

Віталій Герасимов здобув чимало

перемог і на військовій спортив�

ній арені. Тричі за останні роки він

ставав срібним призером Зброй�

них Сил України з армреслінгу, а

друге місце, тричі виборене в Се�

вастополі, Харкові та Львові, —

прекрасний результат. Та, безу�

мовно, найбільшою на сьогодні

перемогою старшого лейтенанта

Віталія Герасимова став титул чем�

піона світу з богатирського бага�

тоборства серед атлетів вагою до

105 кілограмів, що відбувся неза�

довго до нового, 2010 року в сто�

лиці України.

— У тому, що чемпіонат світу

вперше в історії пройшов в Украї�

ні, безумовно, є величезна заслуга

президента Федерації Володимира

Киби, — продовжує розповідь чем�

піон. — Організатори змагань зро�

били ставку на те, що вагова кате�

горія до 105 кілограмів — це най�

масовіша категорія серед атлетів,

отож і чемпіонат обіцяв бути ціка�

вим, а боротьба — запеклою.

Відбір пройшли 12 найсильні�

ших атлетів цієї вагової категорії з

10 країн. Україна як господар чем�

піонату мала право на участь трьох

спортсменів, по одному атлету до

Києва приїхало з Росії, Литви, Лат�

вії, Естонії, Фінляндії, Німеччини,

Словаччини, Великої Британії та

США. Програма чемпіонату світу

була важкою, а для простої люди�

ни, яка ніколи не займалася бога�

тирськими іграми, взагалі неймо�

вірною. Випробування «Арм�овер�

арм» полягало в тому, що, сидячи,

атлети тягнули за канат сани з ве�

личезним колесом. До того ж пере�

міщували їх не по сніговому насту,

а по… гумовому покриттю! Другим

за результатом цієї вправи став ук�

раїнський авіатор. Далі був

«Дамбл», найулюбленіша вправа

Віталія, що полягає в піднятті веле�

тенської гантелі. Протягом 75 се�

кунд старший лейтенант 9 разів

підняв 79�кілограмову гантель, по�

сівши перше місце в ході цього

випробування. У неймовірно важ�

кому «Трак�пулі» атлети тягнули

пожежний автомобіль вагою 17

тонн. За хвилину богатирі протяг�

нули його на відстань 20 метрів. Ві�

талій виборов третій результат.

У «Лог�ліфт»�естафеті, коли атлети

піднімали снаряди вагою в 120,

130, 140 та 150 кг, офіцерові вдало�

ся отримати четвертий результат, а

у «Фермерській прогулянці» — пе�

ренесенні важких снарядів по 120

кг кожний — п’ятий. Велетенські

гранітні кулі вагою по 170 кг

спортсмени перекидали через пе�

рекладину висотою в 130 см. Віта�

лій виконав 4 підйоми, показавши

четвертий результат. Зате у вправі

«Сквот» рівних українському офі�

церові не було! З автомобілем на

плечах він присів найбільшу кіль�

кість разів за найменший час. Це

було вирішальним моментом чем�

піонату. За кількістю набраних ба�

лів беззаперечно Віталій Гераси�

мов був проголошений чемпіоном

світу з богатирського багатоборс�

тва у ваговій категорії до 105 кілог�

рамів.

П'ЄДЕСТАЛ

Ó òðàâí³ 2010 ðîêó îô³öåð

âñòàíîâèâ ñâ³òîâèé ðåêîðä ó ï³äíÿòò³

ãàíòåë³ âàãîþ 80 êã, çðîáèâøè

12 ïîâòîð³â çà 75 ñåêóíä.



Îö³íêà ëåãåíäàðíîãî áîãàòèðÿ

Вже буквально через 4 місяці піс�

ля перемоги, у квітні 2010 року, на

чемпіонаті світу молодий офіцер

встановив світовий рекорд у під�

нятті гантелі вагою 70 кг, зробив�

ши 10 повторів за 75 секунд. Цей

рекорд, до речі, занесений до Кни�

ги рекордів України. А ще через мі�

сяць, наприкінці травня, у Києві

проходило одночасно два бога�

тирські змагання — один із етапів

Ліги чемпіонів із богатирських

ігор та зустріч збірних України та

Європи. І під час цих змагань Віта�

лій Герасимов встановив новий

світовий рекорд, піднявши 12 разів

уже 80�кілограмову гантель! У за�

пеклій боротьбі практично на рів�

них зійшлися українські та євро�

пейські богатирі. Ця боротьба три�

вала майже 12 годин, і все ж пере�

могу вибороли українці. Ну, а

черговий етап Ліги чемпіонів виг�

рав богатир, якого, за словами Ві�

талія, просто обожнює вся атле�

тична молодь світу.

— Дерек Паундстоун — це справ�

жня легенда стронгмену, — захоп�

лено розповідає спортсмен. — Він

дворазовий чемпіон змагань, які

проводить сам Арнольд Шварце�

неггер, і які він назвав своїм

ім’ям — Arnold Classic. Цього року,

навесні, я також мав їхати на цей

турнір, адже після перемоги на

чемпіонаті світу отримав офіційне

запрошення. Але наші паспортні

служби так затягнули з видачею за�

кордонного паспорта, що змаган�

ня, на жаль, відбулися без мене…

Світова легенда стронгмену Де�

рек Паундстоун особисто похва�

лив молодого українського атлета

за його світовий рекорд:

— Я і сам є рекордсменом у цій

вправі — виконав 9 повторів із ган�

теллю вагою 95 кілограмів, — ска�

зав видатний спортсмен молодшо�

му колезі. — Але у мене і вага 152, а

не 105 кілограмів. Здається, друже,

досить швидко ти матимеш усі

шанси побити і мій рекорд.

Подібна оцінка з вуст спортсме�

на такого рівня дорогого варта.

І тому він з іще більшим натхнен�

ням зараз готується до наступних

змагань та рекордів. А найближ�

чі — змагання «Богатир року —

2010», що відбудуться 7 серпня у

Чернівцях, до речі, у День міста.

Êîìó íà Ðóñ³ æèòè õîðîøå…

Звичайно, окрім оцінки більш

відомого й іменитого колеги по

цеху, непогано було б і матеріаль�

ні дивіденди одержати… Наприк�

лад, за титул чемпіона світу Віта�

лій мав отримати грошову пре�

мію у розмірі 3000 доларів США, а

його тренер — 1500 доларів. Про�

те не отримали нічого. Лише —

лист подяки від імені міністра Ук�

раїни у справах сім’ї, молоді та

спорту… А гроші б не завадили,

враховуючи, скільки їх іде на пра�

вильне харчування під час підго�

товки до змагань. Офіцерського

грошового забезпечення на це,

м’яко кажучи, не вистачає. Нор�

мальне харчування спортсмена

для підтримання його форми ви�

магає щонайменше 4–5 тисяч

гривень із сьогоднішніми цінами,

а під час підготовки до відпові�

дальних змагань — удвічі більше!

Та й обіцяного дострокового

присвоєння військового звання

«капітан», про що старший лейте�

нант Герасимов почув, отримую�

чи у грудні минулого року Кубок

чемпіона світу, дочекатися якось

не вдається… Але, зрештою, все

це — бажане, проте не головне.

Він займається улюбленою спра�

вою, спортом, і в той же час про�

довжує служити Вітчизні, не «ра�

хуючись» у списках частини, а ре�

ально проходячи в ній службу.

— Я дуже вдячний своєму коман�

дирові частини, підполковнику

В’ячеславу Дроботу, — завершує

свою розповідь багаторазовий ре�

кордсмен та чемпіон. — Сам ко�

лишній спортсмен�гирьовик, ко�

мандир завжди іде назустріч, коли,

наприклад, графік змагань співпа�

дає з графіком нарядів, дає можли�

вість помінятися з товаришами по

службі. Та й взагалі колектив у нас

прекрасний. Усі цікавляться спор�

тивними новинами, моїми успіха�

ми, підтримують мене.

Також старший лейтенант Віта�

лій Герасимов проводить трену�

вання, обладнує спортивний куто�

чок.

Ось із такими здобутками до 6�ї

річниці Повітряних Сил підходить

24�річний чемпіон світу з богатир�

ського багатоборства, майстер

спорту України міжнародного кла�

су старший лейтенант Віталій Ге�

расимов. А в сам день свята він нап�

ружено готується до нових звер�

шень на спортивній арені, прим�

ножуючи славу Повітряних Сил

Збройних Сил України.

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

Ñâ³òîâà ëåãåíäà ñòðîíãìåíó Äåðåê

Ïàóíäñòîóí — Â³òàë³þ Ãåðàñèìîâó:

«Çäàºòüñÿ, äðóæå, äîñèòü øâèäêî

òè ìàòèìåø óñ³ øàíñè ïîáèòè

ì³é ðåêîðä».





Ôîòî Ñåðã³ÿ Ïîïñóºâè÷à




