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Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà

Àçàðîâ: «Óðÿä ïðèä³ëÿòèìå

çíà÷íó óâàãó âèêîíàííþ ïðîãðà-

ìè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â»

19 æîâòíÿ, â ðàìêàõ ðîáî÷î¿ ïî¿ç-

äêè äî Ìèêîëàºâà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð

Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ âçÿâ ó÷àñòü

â óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ ââåäåííÿ â

åêñïëóàòàö³þ æèòëîâîãî áóäèíêó äëÿ

ä³þ÷èõ òà êîëèøí³õ â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Ìèêîëà¿âñüêîãî ãàðí³çîíó.

108-êâàðòèðíèé áóäèíîê ó Ìèêîëàºâ³ áóëî ïîáóäîâàíî íà çàìîâëåííÿ

Ï³âäåííîãî óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà-

¿íè ùå íàïðèê³íö³ 2008 ðîêó. Àëå îñòàòî÷íî çàâåðøèòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå

âäàëîñÿ — çàâàäèëà êðèçà. Ó 2010 ðîö³, âðàõîâóþ÷è 95-â³äñîòêîâó ãîòîâ-

í³ñòü îá’ºêòó, êîøòè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó áóëè âèä³ëåí³ ³ áàãàòîïîâåðõ³âêó

äîáóäîâàíî.

Â õîä³ óðî÷èñòîñòåé Ãëàâà Óðÿäó óðî÷èñòî ïåðåð³çàâ ÷åðâîíó ñòð³÷êó á³ëÿ

äðóãîãî ï³ä’¿çäó íîâîáóäîâè. Äàë³ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ

ðàçîì ³ç çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ²ãîðåì Êóøí³ðîì, çàñòóïíè-

êîì Ì³í³ñòðà ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè Â³òàë³ºì

Øàïîâàëåíêîì, çàñòóïíèêîì ãîëîâè Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Ãåííàä³ºì Í³êîëåíêîì, çàñòóïíèêîì ìåðà Ìèêîëàºâà Þð³ºì Ãðàíàòóðîâèì

òà íà÷àëüíèêîì Ìèêîëà¿âñüêîãî ãàðí³çîíó ïîëêîâíèêîì Êîñòÿíòèíîì Ìàñ-

ëºíí³êîâèì âðó÷èëè îðäåðè íà êâàðòèðè 108 â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì òà «çà-

ïàñíèêàì».

Â³òàþ÷è ùàñëèâèõ íîâîñåë³â, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ íà-

ãîëîñèâ íà áåçóìîâíîìó âèêîíàíí³ óðÿäîâî¿ ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

— Óðÿä ïðèä³ëÿòèìå çíà÷íó óâàãó âèêîíàííþ ïðîãðàìè çàáåçïå÷åííÿ æèò-

ëîì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, — íàãîëîñèâ Ãëàâà Óðÿäó ³ ïîîá³öÿâ çàõèñíèêàì

Â³ò÷èçíè âèð³øèòè öþ íàéãîñòð³øó ñîö³àëüíó ïðîáëåìó äî 2015 ðîêó.

Ó ñòîëèö³ Àëáàí³¿ Òèðàí³ â³äáóëîñÿ

÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â

îáîðîíè Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, â

ÿêîìó âçÿëà ó÷àñòü óêðà¿íñüêà â³é-

ñüêîâà äåëåãàö³ÿ íà ÷îë³ ç Ì³í³ñòðîì

îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëîì ªæåëåì.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè çàòâåðäèâ

Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷-

íîãî êîíêóðñó íà êðàùå çíàííÿ óêðà-

¿íñüêî¿ ìîâè ñåðåä êóðñàíò³â ³ ñëóõà-

÷³â âèùèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â òà ë³öå¿ñò³â.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè çàòâåðäèâ

Çì³íè äî Òèì÷àñîâîãî ïåðåë³êó ïî-

ñàä îô³öåðñüêîãî ñêëàäó, ÿê³ â ìèð-

íèé ÷àñ ìîæóòü çàì³ùàòèñÿ öèâ³ëü-

íèìè îñîáàìè (íà óìîâàõ ñòðîêîâîãî

òðóäîâîãî äîãîâîðó).

Íàáóëà ÷èííîñò³ ²íñòðóêö³ÿ ç îðãàí³-

çàö³¿ ðîáîòè ³ç ñîö³àëüíîãî çàáåçïå-

÷åííÿ îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿

ñëóæáè, òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé ó Ì³í³ñ-

òåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çóñ-

òð³âñÿ ³ç ñòèïåíä³àòàìè Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè - êóðñàíòàìè ³ ñëóõà÷à-

ìè âèùèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà

â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â

ÂÍÇ.

Êîìàíäóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè àäì³ðàë Â³êòîð Ìàê-

ñèìîâ âçÿâ ó÷àñòü ó 8-ìó Ðåã³îíàëü-

íîìó ñèìïîç³óì³ êîìàíäóâà÷³â ÂÌÑ

Ñåðåäçåìíîãî òà ×îðíîãî ìîð³â, ùî

ïðîõîäèâ ó ²òàë³¿.

Óêðà¿íñüêà â³éñüêîâà äåëåãàö³ÿ íà

÷îë³ ç êîìàíäóâà÷åì Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë

ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì

Ñåðã³ºì Îíèùåíêîì ïîáóâàëà â ²íä³¿ ç

ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ ðîç-

âèòêó â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Äåëåãàö³ÿ Â³éñüêîâîãî êîì³òåòó ªâ-

ðîïåéñüêîãî Ñîþçó â³äâ³äàëà øòàá òà

êîðàáë³ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Íà áàç³ Ì³æíàðîäíîãî öåíòðó ìèðî-

òâîð÷îñò³ òà áåçïåêè, ùî íà Ëüâ³â-

ùèí³, â³äáóëîñÿ äâîñòîðîííº óêðà¿í-

ñüêî-á³ëîðóñüêå íàâ÷àííÿ àåðîìî-

á³ëüíèõ ï³äðîçä³ë³â.

275 ìåäàëåé «Çà ñëóæáó ìèðó» îòðè-

ìàëè ï³ä ÷àñ íèí³øíüî¿ ðîòàö³¿ âî¿íè-

ìèðîòâîðö³ 56-ãî âåðòîë³òíîãî çàãî-

íó ÇÑ Óêðà¿íè ñèë Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ó Ë³áåð³¿.

Ïåðøèé â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð

Óêðà¿íè Àíäð³é Êëþºâ: «Íà ë³ê-

â³äàö³þ áîºïðèïàñ³â íà â³éñüêî-

âîìó àðñåíàë³ â Ëîçîâ³é òà î÷è-

ùåííÿ òåðèòîð³¿ Êàá³íåò Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè âèä³ëèòü ç äåðæàâ-

íîãî áþäæåòó ó 2011 ðîö³ 60

ì³ëüéîí³â ãðèâåíü»

14 æîâòíÿ ïåðøèé â³öå-ïðåì'ºð-

ì³í³ñòð Óêðà¿íè Àíäð³é Êëþºâ ç ðî-

áî÷îþ ïî¿çäêîþ â³äâ³äàâ 61-é àðñåíàë Ï³âäåííîãî îïåðàòèâíîãî êîìàíäó-

âàííÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, ùî ðîçòàøîâàíèé ó Ëîçîâ³é.

Ïåðåáóâàþ÷è íà òåõí³÷í³é òåðèòîð³¿, Àíäð³é Êëþºâ îçíàéîìèâñÿ ç ïîðÿä-

êîì îðãàí³çàö³¿ ïîâåðõíåâî¿ òà ïîãëèáëåíî¿ ¿¿ î÷èñòêè, ïîáà÷èâ âæå î÷èùåí³

â³ä âèáóõîíåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â ä³ëÿíêè, îçíàéîìèâñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè

òåõí³÷íîãî ð³øåííÿ íà çíèùåííÿ áîºïðèïàñ³â øëÿõîì êîíòðîëüîâàíîãî ï³ä-

ðèâó òà îãëÿíóâ â³äêðèò³ ì³ñöÿ çàêëàäêè áîºïðèïàñ³â.

Ïåðøèé â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè ïîçèòèâíî îö³íèâ õ³ä ðîá³ò ç óòèë³çà-

ö³¿ áîºïðèïàñ³â íà îá'ºêò³ òà ï³äêðåñëèâ, ùî âîíè ïðîâîäÿòüñÿ êâàë³ô³êîâàíè-

ìè ñïåö³àë³ñòàìè çã³äíî ãðàô³êà.

— Íà ë³êâ³äàö³þ áîºïðèïàñ³â íà â³éñüêîâîìó àðñåíàë³ â Ëîçîâ³é òà î÷èùåí-

íÿ òåðèòîð³¿ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè âèä³ëèòü ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ó 2011

ðîö³ 60 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — ïîâ³äîìèâ ïåðøèé â³öå-ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿-

íè Àíäð³é Êëþºâ òà çàçíà÷èâ, ùî âñüîãî íà óòèë³çàö³þ áîºïðèïàñ³â íà öüîìó

àðñåíàë³ íåîáõ³äíî 120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ç ÿêèõ 30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü âæå

áóëî âèä³ëåíî öüîãî ðîêó.

Âèñîêîïîñàäîâåöü òàêîæ ïîçèòèâíî îö³íèâ òå, ùî íà ñüîãîäí³ âæå âèð³øå-

íî ïðîáëåìíå ïèòàííÿ ç â³äñåëåííÿì ðîäèí, ÿê³ æèâóòü íà òåðèòîð³¿ â³éñüêî-

âî¿ ÷àñòèíè.
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Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî: «Ìè

â³äïîâ³äàºìî çà îáîðîíó äåðæà-

âè, çà ¿¿ çàõèñò, ñóâåðåí³òåò, ö³-

ë³ñí³ñòü ³ íåäîòîðêàí³ñòü. Ò³ëüêè

ìè ³ í³õòî ³íøèé!»

14 æîâòíÿ ó Ãåíåðàëüíîìó øòàá³

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â êîìïëåêñó íàâ÷àíü ç îð-

ãàíàìè â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ òà â³éñüêàìè ³ ñèëàìè «Âçàºìîä³ÿ — 2010».

— Êîìïëåêñ íàâ÷àíü ç îðãàíàìè â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ òà â³éñüêàìè ³ ñèëà-

ìè «Âçàºìîä³ÿ — 2010» — öå âåëèêèé çàõ³ä, ÿêèé áóâ ïðîâåäåíèé â ìàñøòàáàõ

Çáðîéíèõ Ñèë ³ äî ÿêîãî äóæå ñåðéîçíî ãîòóâàâñÿ Ãåíåðàëüíèé øòàá òà âñ³

ñòðóêòóðè, — çàçíà÷èâ íà ïî÷àòêó çàõîäó ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ öüîãî çàõîäó áåç âòðàò îñîáî-

âîãî ñêëàäó, áåç âòðàò òåõí³êè ³ îçáðîºííÿ — öå äóæå âåëèêà çàñëóãà êîìàí-

äèð³â óñ³õ ð³âí³â. 

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó çàçíà÷èâ, ùî äå á â³í íå áóâ ³ ç êèì áè íå

ñï³ëêóâàâñÿ, â³í â³ä÷óâàâ ïðèÿçíü ³ äîâ³ðó äî Çáðîéíèõ Ñèë, äî â³éñüêîâèõ.

— Ñüîãîäí³ ³ñíóº ÷åðãà, ùîá ïîòðàïèòè äî àðì³¿ íà ñòðîêîâó â³éñüêîâó ñëóæ-

áó. Öå îçíà÷àº, ùî ó ìîëîä³ º áàæàííÿ ñëóæèòè Áàòüê³âùèí³, — íàãîëîñèâ íà-

÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. — Òîìó ìè ïîâèíí³ áóòè

ïðîôåñ³îíàëàìè ³ äàë³ ãîòóâàòè ëþäåé òàê, ùîá âîíè áóëè ãîòîâ³ äî çàõèñòó

ñâîº¿ äåðæàâè, — äîäàâ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî. — Ìè â³äïî-

â³äàºìî çà îáîðîíó äåðæàâè, çà ¿¿ çàõèñò, ñóâåðåí³òåò, ö³ë³ñí³ñòü ³ íåäîòîðêà-

í³ñòü. Ò³ëüêè ìè ³ í³õòî ³íøèé! — ï³äêðåñëèâ â³í.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàé-

ëî ªæåëü: «Ì³öí³ñòü äåðæàâè

ïî÷èíàºòüñÿ ç àðì³¿. Òîìó â àðì³¿

ïîòð³áíî â³äðîäèòè Êîäåêñ îô³-

öåðñüêî¿ ÷åñò³, ÿêèé í³õòî íå ìàº

ïðàâà ïîðóøóâàòè».

22 æîâòíÿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè

Óêðà¿íè ï³ä ãîëîâóâàííÿì êåð³âíèêà

â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà Ìèõàéëà

ªæåëÿ â³äáóëîñÿ ðîçøèðåíå çàñ³-

äàííÿ êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Îñíîâíèì ïèòàííÿì ïîðÿäêó

äåííîãî áóëà äîïîâ³äü çà ðåçóëüòàòàìè ðåâ³ç³¿ îêðåìèõ ïèòàíü ô³íàíñîâî-

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè çà 2009 ð³ê, ïðîâå-

äåíî¿ Ãîëîâíèì êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíèì óïðàâë³ííÿì Óêðà¿íè.

Áåðó÷è äî óâàãè ³íôîðìàö³þ Ãîëîâíîãî êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³éíîãî óïðàâë³ííÿ Óê-

ðà¿íè, Ì³í³ñòð îáîðîíè ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ñâî¿ì çàñòóïíèêàì, êåð³âíèêàì ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, îðãàíàì â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ Ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìàêñèìàëüíî âæèâàòè çàõîä³â ç óñóíåííÿ

âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â ³ ïîðóøåíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà â ïîäàëüøîìó çàáåç-

ïå÷èòè åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â.

Çà ñëîâàìè Ì³í³ñòðà îáîðîíè, ÷åðåç íåäîñêîíàë³ñòü çàêîíîäàâñòâà

ñïðèòí³ ä³ëêè ó 2006 ðîö³ çëî÷èííèì øëÿõîì çä³éñíèëè â³ä÷óæåííÿ íà êî-

ðèñòü êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð 27 â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷îê ³ç çåìëåþ, ÷èì íàíåñëè

çáèòêè Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè, ùî âèì³ðþþòüñÿ ñîòíÿìè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ìèõàéëî ªæåëü ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ïðî-

öåäóð çàêóï³âåëü ìàêñèìàëüíî ïðîçîðî, âèêëþ÷èâøè ìîæëèâ³ñòü áóäü-ÿêèõ

ïðîÿâ³â êîðóïö³¿.

— Ì³öí³ñòü äåðæàâè ïî÷èíàºòüñÿ ç àðì³¿, — íàãîëîñèâ ãëàâà îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà. — Òîìó â àðì³¿ ïîòð³áíî â³äðîäèòè Êîäåêñ îô³öåðñüêî¿ ÷åñò³, ÿêèé

í³õòî íå ìàº ïðàâà ïîðóøóâàòè.

Ãëàâà îáîðîííîãî â³äîìñòâà òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî äîñ³ íåâèð³øåíå êâàð-

òèðíå ïèòàííÿ òÿãíå çà ñîáîþ êàäðîâ³ âòðàòè, çíèæåííÿ ïðåñòèæó â³éñüêîâî¿

ñëóæáè òà àâòîðèòåòó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Àëå, íà äóìêó Ìèõàéëà

ªæåëÿ, «êâàðòèðíó ìàøèíó» ìîæíà çðóøèòè ç ì³ñöÿ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âò³-

ëèòè ó æèòòÿ Ïðîãðàìó ñëóæáîâîãî æèòëà.

Ó ç’ºäíàííÿõ òà â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðîéøëà ï³ä-

ñóìêîâà ïåðåâ³ðêà çà 2010 íàâ-

÷àëüíèé ð³ê.

Ó Êèºâ³, íà áàç³ Öåíòðó ³ì³òàö³éíîãî

ìîäåëþâàííÿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-

ñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè, â³äáóâñÿ

ì³æíàðîäíèé Êóðñ ç ïèòàíü çâ’ÿçê³â

³ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà çàñîáàìè ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿.

Íà áàç³ 101-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè îõî-

ðîíè Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ñòàðòóâàëà íîâà Âñåóê-

ðà¿íñüêà ïðîãðàìà â³éñüêîâî-ïàòð³-

îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³.

Ïåðøîêóðñíèêè ë³öå¿â ç ïîñèëåíîþ

â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ó

ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè óðî÷èñòî

ñêëàëè «Êëÿòâó ë³öå¿ñòà» ó Äåíü Ïîê-

ðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.

×ëåíè åê³ïàæó ñåðåäíüîãî äåñàíòíî-

ãî êîðàáëÿ «Ê³ðîâîãðàä», ÿê³ áðàëè

ó÷àñòü ó ãàñ³íí³ ïîæåæ³ ï³ä ÷àñ íàâ-

÷àííÿ «Âçàºìîä³ÿ-2010», íàãîðîä-

æåí³ â³äçíàêàìè òà íàãðóäíèìè çíà-

êàìè.

6-15 æîâòíÿ ãðóïà îô³öåð³â ç ï³ä-

âîäíîãî ÷îâíà «Çàïîð³ææÿ» Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ïðîõî-

äèëà ñòàæóâàííÿ íà ï³äâîäíîìó ÷îâ-

í³ ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó ÐÔ «Àëðî-

ñà».

Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ óêðà¿íñüêîãî

ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó áàãàòî-

íàö³îíàëüíî¿ áîéîâî¿ ãðóïè «East»

ñèë ÊÔÎÐ ó Êîñîâîìó çä³éñíèëè

ñõîäæåííÿ íà îäíó ç íàéâèùèõ ã³ð ó

êðà¿ - Ëþáîòåí ³ âñòàíîâèëè íà ¿¿ âåð-

øèí³ Äåðæàâíèé ïðàïîð Óêðà¿íè.

Çá³ðíà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ç áîêñó

çäîáóëà çîëîòó òà òðè áðîíçîâèõ íà-

ãîðîäè 53-ãî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ñåðåä

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Ì³æíàðîäíî¿

ðàäè â³éñüêîâîãî ñïîðòó, ùî â³äáóâñÿ

ó ÑØÀ.

Óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ - ó÷àñíèêè Äðó-

ãîãî ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó â³éñüêî-

âî-ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ «Ìè-

ðîâîé ïàðåíü - 2010» ó Ìîñêâ³ çäî-

áóëè îäíå ïåðøå, äâà äðóãèõ òà îäíå

òðåòº ì³ñöÿ ó ÷îòèðüîõ íîì³íàö³ÿõ.

Çà ìàòåð³àëàìè 

Äåïàðòàìåíòó ïðåñè òà çâ’ÿçê³â ³ç

çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè
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Делегація вітчизняного обо�
ронного відомства на чолі з Мі�
ністром оборони України Ми�
хайлом Єжелем взяла участь у
цьому засіданні на правах
спостерігача. У засіданні та�
кож брали участь керівники та
представники оборонних ві�
домств Азербайджанської Рес�
публіки, Республіки Білорусь,
Республіки Вірменія, Респуб�
ліки Казахстан, Киргизької
Республіки, Російської Феде�
рації, Республіки Таджикис�
тан, Республіки Узбекистан та
Туркменістану.

Напередодні саміту керівники та

представники оборонних ві�

домств країн�учасниць засідання

провели низку двосторонніх зус�

трічей. Під час них були обговоре�

ні шляхи розширення та активіза�

ції двосторонньої оборонної спів�

праці, зокрема, у галузі військової

освіти та науки щодо обміну слуха�

чами та курсантами вищих вій�

ськових навчальних закладів, зас�

тосування сучасних технологій у

навчальних процесах. Також обго�

ворювалася можливість обміну

досвідом участі в операціях з під�

тримання миру між військово�

службовцями армій країн�членів

СНД.

Окремою темою розмови були

питання ремонту, оновлення та

модернізації озброєння і військо�

вої техніки радянських зразків, які

знаходяться на озброєнні країн

СНД, на ремонтних підприємствах

Міністерства оборони України та

підприємствах оборонно�промис�

лового комплексу України.

За підсумками зустрічі Міністр

оборони України Михайло Єжель

підписав з Міністром оборони Вір�

менії Сейраном Оганяном План

двостороннього співробітництва у

сфері оборони на 2011 рік. Такий

самий план співробітництва на

2011 рік було підписано й з Мініс�

тром оборони Азербайджанської

Республіки генерал�полковником

Сафаром Абієвим.

59�те засідання Ради міністрів

оборони країн�учасниць СНД на

правах головуючого відкрив Мі�

ністр оборони Російської Федера�

ції Анатолій Сердюков, який від іме�

ні усіх присутніх привітав Міністра

оборони України Михайла Єжеля з

Днем народження, який співпав з

проведенням міжнародного заходу.

Далі учасники засідання розгля�

нули більше двадцяти питань з різ�

них напрямів багатосторонньої

партнерської взаємодії оборонних

відомств держав Співдружності.

Враховуючи важливість розвит�

ку інтеграційних процесів у вій�

ськовій сфері, учасники саміту

особливу увагу приділили питан�

ням практичної реалізації зат�

верджених планів і рішень, а та�

кож перспективному плануванню

спільної діяльності. У зв’язку з цим,

в ході засідання було проаналізо�

вано підсумки реалізації Концепції

військового співробітництва дер�

жав�учасниць СНД до 2010 року і

результати діяльності робочих ор�

ганів Ради міністрів оборони кра�

їн�учасниць СНД у 2010 році.

За два дні учасники саміту розглянули більше
двадцяти питань з різних напрямів
багатосторонньої партнерської взаємодії

59Cте засідання Ради міністрів оборони країнCучасниць СНД:

ППППРРРРИИИИККККЛЛЛЛААААДДДД    ККККООООННННССССТТТТРРРРУУУУККККТТТТИИИИВВВВННННООООГГГГОООО
ВВВВІІІІЙЙЙЙССССЬЬЬЬККККООООВВВВООООГГГГОООО    ССССППППІІІІВВВВРРРРООООББББІІІІ ТТТТННННИИИИЦЦЦЦТТТТВВВВАААА
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Керівники та представники обо�

ронних відомств країн Співдруж�

ності також затвердили План робо�

ти Ради міністрів оборони на 2011

рік, визначили перелік спільних за�

ходів збройних сил держав�учас�

ниць СНД, які заплановані до про�

ведення у наступному році, прий�

няли рішення розробити Програму

спільних робіт щодо вдосконален�

ня метрологічного забезпечення

збройних сил держав�учасниць

СНД на період до 2020 року.

Також на 59�му засіданні Ради мі�

ністрів оборони країн�учасниць

СНД обговорювалися питання ор�

ганізації у 2011 році спільних за�

ходів в рамках Об’єднаної системи

протиповітряної оборони та нап�

рями оптимізації структури та бо�

йового складу угруповань військ

Об’єднаної системи протиповітря�

ної оборони.

Велику увагу учасники засідання

приділили питанням розвитку вій�

ськово�технічного співробітниц�

тва. Результатом обговорення ста�

ло схвалення Положення про

Координаційний центр з питань

ремонту, постачання запасних

частин і модернізації озброєння та

військової техніки збройних сил

держав�учасниць СНД. Було прий�

нято рішення про створення сис�

теми обміну інформацією між мі�

ністерствами оборони держав�

учасниць СНД про наявність над�

лишкового озброєння і військової

техніки, запасних частин, запасно�

го майна та потреби в них.

Учасники саміту розглянули і

схвалили Методичні рекомендації з

надання й використання інформації

в інформаційно�довідковій системі

взаємодії щодо забезпечення еколо�

гічної безпеки збройних сил дер�

жав�учасниць СНД. Керівниками та

представниками оборонних ві�

домств було також розглянуто пи�

тання розвитку співпраці в області

забезпечення безпеки польотів.

Предметом конструктивного обго�

ворення стали прикладні програми,

що забезпечують функціонування

Єдиної інформаційно�аналітичної

системи забезпечення безпеки по�

льотів та надійності авіаційної техні�

ки військового призначення країн

Співдружності.

Учасники засідання Ради мініс�

трів оборони схвалили проект

Угоди про увічнення пам’яті про

мужність і героїзм народів дер�

жав�учасниць СНД у Великій Віт�

чизняній війні 1941–1945 років.

Обговорили питання організації

спільної пошукової роботи з вияв�

лення необлікованих поховань і

непохованих останків загиблих

воїнів.

Керівники та представники обо�

ронних відомств держав�учасниць

СНД також розглянули питання

щодо проведення VIII Спартакіади

дружніх армій держав�учасниць

СНД, яку вирішено присвятити 20�

річчю Співдружності Незалежних

Держав.

Ïî çàâåðøåíí³ çàñ³äàííÿ Ðàäè ì³-

í³ñòð³â îáîðîíè êðà¿í-ó÷àñíèöü

Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ

â³äáóëàñÿ äâîñòîðîííÿ çóñòð³÷ Ì³-

í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëà

ªæåëÿ òà Ì³í³ñòðà îáîðîíè Ðîñ³é-

ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Ñåðäþêîâà.

Çà ï³äñóìêîì çóñòð³÷³ Ì³í³ñòð îáî-

ðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü òà Ì³-

í³ñòð îáîðîíè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿

Àíàòîë³é Ñåðäþêîâ ï³äïèñàëè «Ïðî-

òîêîë ì³æ Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè

Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâîì îáîðîíè

Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïðî íàäàííÿ ³í-

ôîðìàö³¿ ïðî çàãàëüíó ÷èñåëüí³ñòü

îñîáîâîãî ñêëàäó òà îñíîâíèõ îçá-

ðîºíü ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³é-

ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà

òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè».

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ï³äïèñàíîãî

ïðîòîêîëó, ðîñ³éñüêà ñòîðîíà ùî-

ð³÷íî äî 1 ñ³÷íÿ íàäàâàòèìå óêðà¿í-

ñüê³é ñòîðîí³ ³íôîðìàö³þ ïðî çà-

ãàëüíó ÷èñåëüí³ñòü îñîáîâîãî ñêëà-

äó òà îñíîâíèõ îçáðîºíü ×îðíîìîð-

ñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿,

ùî äèñëîêóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿-

íè. ²íôîðìàö³ÿ ñòîñóâàòèìåòüñÿ,

çîêðåìà, çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³

îñîáîâîãî ñêëàäó, ÷èñåëüíîñò³ áî-

éîâèõ ³ íàäâîäíèõ êîðàáë³â, ï³äâîä-

íèõ ÷îâí³â, áîéîâèõ êàòåð³â ³ äîïî-

ì³æíèõ ñóäåí, áîéîâèõ áðîíüîâàíèõ

ìàøèí, ë³òàëüíèõ àïàðàò³â, äåÿêèõ

òèï³â àðòèëåð³éñüêèõ ñèñòåì êàë³áðó

100 ìì ³ á³ëüøå, ì³íîìåò³â êàë³áðó

82 ìì ³ âèùå.

ßê çàçíà÷èâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Ðî-

ñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Àíàòîë³é Ñåðäþ-

êîâ, ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ áóäå ï³äïèñà-

íî ùå îäèí äîêóìåíò — Óãîäó ïðî çà-

ì³íó îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè

×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿

Ôåäåðàö³¿, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà òå-

ðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

— Öåé äîêóìåíò äëÿ íàñ çíàêîâèé ³

äóæå âàæëèâèé. Àäæå äî öüîãî ÷àñó

öÿ ÷àñòèíà íàøî¿ äâîñòîðîííüî¿

ñï³âïðàö³ íå áóëà âðåãóëüîâàíà, —

ï³äêðåñëèâ Àíàòîë³é Ñåðäþêîâ.

Îêðåìîþ òåìîþ ñòàëî ïèòàííÿ

ìîäåðí³çàö³¿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè àðì³é

êðà¿í ÑÍÄ íà ðåìîíòíèõ

ï³äïðèºìñòâàõ Ì³íîáîðîíè Óêðà¿íè.

Êåð³âíèêè îáîðîííèõ â³äîìñòâ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ ï³äïèñàëè Ïðîòîêîë,

ÿêèé ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàãàëüíó ÷èñåëüí³ñòü îñîáî-

âîãî ñêëàäó òà îñíîâíèõ îçáðîºíü ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿

Ôåäåðàö³¿, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
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АКТУАЛЬНО

««««ААААВВВВІІІІААААССССВВВВІІІІ ТТТТ ����ХХХХХХХХІІІІ »»»» ::::     
ТТТТИИИИЖЖЖЖДДДДЕЕЕЕННННЬЬЬЬ    ««««ВВВВИИИИССССООООККККООООЇЇЇЇ     ММММООООДДДДИИИИ»»»»
ААААЕЕЕЕРРРРООООККККООООССССММММІІІІЧЧЧЧННННИИИИХХХХ    ТТТТЕЕЕЕХХХХННННООООЛЛЛЛООООГГГГ ІІІІЙЙЙЙ
Ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â — ç 30 âåðåñ-

íÿ ïî 4 æîâòíÿ öüîãî ðîêó — íà

àåðîäðîì³ «Êè¿â-Àíòîíîâ» (ëüîòíî-

âèïðîáóâàëüí³é òà äîâîäî÷í³é áàç³

Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àíòî-

íîâ») ïðîõîäèâ ñüîìèé çà ðàõóí-

êîì ì³æíàðîäíèé àâ³àö³éíî-êîñ-

ì³÷íèé ñàëîí «Àâ³àñâ³ò-ÕÕ²». Ñà-

ëîí áóâ ìàéæå þâ³ëåéíèé — ºäèí³é

íàö³îíàëüí³é àåðîêîñì³÷í³é âèñòàâ-

ö³ âèïîâíèëîñÿ âæå îäèíàäöÿòü ðî-

ê³â. Îäíàê — ïðî âñå ïî ïîðÿäêó...
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Згідно з офіційними даними Дер�

жавної корпорації «Вектор», упов�

новаженої Кабінетом Міністрів Ук�

раїни бути розпорядником салону,

сьомий «Авіасвіт�ХХІ» зібрав 283

учасники з 32 країн світу. Для по�

рівняння: в 2008�му році учасників

було 227 з 22 країн. Що ж стосуєть�

ся новинок салону в головній його

частині — серед літальних апара�

тів, — то таким став перший дос�

лідний Ан�158 (раніше позначався

як Ан�148�200) — подовжена мо�

дифікація Ан�148�100Б з місткістю

до 98 пасажирів (базовий Ан�148�

100 вміщає до 85 пасажирів) і з

двигунами трохи збільшеної по�

тужності. Випробування машини

ведуться з весни цього року. Крім

нього, новинками салону стали ре�

моторизовані (оснащені модерні�

зованими двигунами) легкий учбо�

во�тренувальний літак L�39М1

«Альбатрос» і середній багатоці�

льовий вертоліт Мі�8МТВ. Модель

L�39М1 (модернізація базового

L–39С до рівня L�39М1 здійсню�

ється Державним підприємством

Міністерства оборони України

«Одесавіаремсервіс», що входить

до концерну «Авіавоєнремонт».

Вона прийнята на озброєння По�

вітряних Сил ЗСУ в 2009�му році,

оснащена двоконтурним турборе�

активним (ТРДД) двигуном

АІ–25ТЛШ. Ці ТРДД виробляються

на запорізькому ВАТ «Мотор Січ».

А розроблені вони Запорізьким

машинобудівним КБ «Прогрес»

імені академіка Олександра Івчен�

ка, і мають тягу 1850 кгс замість

ТРДД АІ�25ТЛ тягою 1720 кгс на ба�

зовій моделі, а також удосконалену

авіоніку. 

З технічної точки зору, однак,

більш цікавий вертоліт Мі�8МТВ (у

цей час проходить льотні випро�

бування), що демонструвався як у

статичній експозиції, так і в польо�

ті. Його оснащено турбовальними

(ТВаД; вертолітними турбогвинто�

вими) двигунами ТВ3�117ВМА�

СБМ1В потужністю 2800 к.с. за�

мість ТВ3�117ВМ потужністю 2200

к.с. ТВаД ТВ3�117ВМА�СБМ1В, мо�

дернізованими і виробленими ВАТ

«Мотор Січ». Крім того, що ці дви�

гуни мають значно більшу потуж�

ність, вони стійко працюють на ви�

сотах до 9000 м. У середині травня

поточного року Мі�8МТВ із нови�

ми ТВаД (ремоторизація вертольо�

та здійснена на Державному під�

АКТУАЛЬНО



приємстві Міністерства оборони

України «Конотопський авіаре�

монтний завод «Авіакон» концер�

ну «Авіавоєнремонт») набрав висо�

ту 8100 м усього за 14 хв. 9 сек., що

не тільки вдвічі перекриває норма�

тивний показник, але є досягнен�

ням світового рівня.

Читачам «Війська України», без�

сумнівно, буде цікаво довідатися й

про військову частину експозиції

салону. Тут задавало тон Державне

Київське КБ «Луч», що представило

сімейство артилерійських (таких,

що вистрілюються зі стволів танко�

вих і протитанкових гармат) проти�

танкових керованих ракет (ПТКР):

100�мм Р�111 «Стугна» (ця ПТКР уже

прийнята на озброєння Сухопут�

них Військ ЗСУ. В 2007–2008 рр. за�

куплено 100 таких ракет), 125�мм

Р–211 «Комбат» (закуплені для СВ

ЗСУ в тих же обсягах, що й «Стуг�

на»), 120�мм експортна версія «Ком�

бата» — «Конус» (для 120�мм танко�

вих гармат стандарту НАТО). Крім

того, експонувалися вертолітна вер�

сія ПТРК «Бар’єр» — ПТРК «Бар’єр�

В» (ПТКР Р�2), вертолітний ПТРК

ALTA (ПТКР ALTA), переносні ПТРК

«Корсар» і РК�3 (він став новинкою

салону) під ПТКР Р�3, а також пере�

носний ПТРК «Стугна�П» (під моди�

фіковану для інших умов запуску

ПТКР Р�111 — цей комплекс також є

новинкою). Крім того, КБ «Луч»

представило керовану ракету (КР)

середньої дальності класу «повітря�

повітря» типу «Грань», 850�кілогра�

мову планеруючу керовану авіацій�

ну бомбу «Копер», а також оприлюд�

нило інформацію про створення

ним комплексу керованого міно�

метного озброєння, що включає в

себе 120�мм керовану артилерій�

ську (мінометну) міну з лазерним

наведенням.

Значні зміни у бік більшої видо�

вищності зазнала і льотна програ�

ма «Авіасвіту». Крім уже традицій�

них польотів Ан�225 «Мрія», Ан�148

й Ан�74, а також «умовно нових»

машин Ан�158 і ремоторизованого

Мі�8МТВ, учасникам салону впер�

ше довелося побачити виступ ро�

сійської пілотажної групи «Русь» на

чотирьох L�39. Ця машина, що ви�

роблялася ще в період існування

Організації Варшавського Догово�

ру, дотепер є основною «літаючою

партою» для військових льотчиків

як Росії, так і України. Українську

публіку, ще «не розбалувану» подіб�

ними показами, груповий пілотаж

російських льотчиків, безсумнівно,

вразив. Ще одною «родзинкою»

льотної програми був складний пі�

лотаж, що включав виконання зна�

менитого «дзвону», на російському

ж важкому багатофункціонально�

му винищувачі Су�30МКІ (модифі�

кація Су�27 для ВПС Індії), за штур�

валом якого був один з найбільш ві�

домих у наш час льотчиків�випро�

бувачів світу Анатолій Квочур. 

Можна констатувати, що ниніш�

ній «Авіасвіт» став найбільш видо�

вищним, а значить — і найприваб�

ливішим для масового відвідувача

із всіх семи проведених. Так що ре�

комендуватиму киянам і гостям

столиці, як у погонах, так і без, які

цікавляться авіацією, відвідати єди�

не національне аерокосмічне шоу

під час його наступного проведен�

ня, тобто в 2012�му році. Впевне�

ний, що шкодувати про витраче�

ний час вам не доведеться!

Ñåðã³é ÃÎÍ×ÀÐÎÂ



9

— Кілька років тому модернізо�

вана нами РЛС П�18 була прийнята

на озброєння ЗСУ. Ми модернізу�

вали цю станцію також для ВПС

Азербайджану, Грузії, Казахстану,

Туркменістану. Другий важливий

напрямок — створення автомати�

зованих командних пунктів, почи�

наючи від ланки рота/батарея й

закінчуючи автоматизованими КП

для армійських корпусів і повітря�

них командувань. Нещодавно в

нас з’явився ще один напрямок ді�

яльності — модернізація зенітно�

ракетних комплексів (ЗРК). Пер�

вістком цієї програми став ЗРК

С–125 «Печора». Недавні бойові

стрільби на полігоні «Чауда» пока�

зали, що модернізація вдалася, і ми

цю тему будемо продовжувати й

надалі. 

— Кілька років тому С�125
пропонували зняти з озброєн�
ня... 

— Так, цього комплексу зараз не�

має на озброєнні ні в Україні, ні в

Росії, ні в Білорусі. Правда, були

спроби його «реанімувати», але,

мабуть, цього не буде. Тому мова

йде про те, щоб модернізувати С�

125 й реалізовувати на зовнішньо�

му ринку через «Укрспецекспорт».

Ми ні від кого не вимагаємо реані�

мувати цей комплекс, не заявляє�

мо: «Нам потрібний експортний

контракт, тому заради його укла�

дення систему бажано прийняти

на озброєння». Проте така, скажі�

мо, держава, як Польща, модерніза�

цією С�125 займається вже 18 ро�

ків і провела кілька етапів.

— Що у подальших планах
підприємства після модерніза�
ції С�125? 

— Якщо говорити точніше, то

питання повинне звучати так: які

елементи цього ЗРК на черзі до мо�

дернізації? Говорити про стратегії

ще зарано. Необхідно впоратися з

першою роботою, а це, крім уже

зробленого, і антенна система, й

пускова установка і таке інше. Хоча

ми не виключаємо роботи на три�

валу перспективу, зокрема, може�

мо говорити про модернізацію та�

кого ЗРК, як «Бук». Але це — у май�

бутньому, необхідно думати, тому
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Íå ñåêðåò, ùî ïèòàííÿ ìîäåðí³çàö³¿ â³ò÷èçíÿ-
íîãî ÎÏÊ ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ îäíèì ç íàé-
àêòóëüí³øèõ. ² â öüîìó ñåíñ³ åêñêëþçèâíå ³í-
òåðâ’þ, ÿêå äàâ íàøîìó ÷àñîïèñó çàñòóïíèê
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÍÂÎ «Êîðïîðàö³ÿ
«Àåðîòåõí³êà» Äìèòðî Óìàíåöü, áåçïåðå÷íî,
íå ìîæå çàëèøèòèñÿ ïîçà óâàãîþ àíàë³òèê³â
òà åêñïåðò³â. Àäæå â³äîìî, ùî ñàìå öå ï³äïðè-
ºìñòâî çàéìàºòüñÿ ñòâîðåííÿì ñó÷àñíèõ àâ-
òîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì êåðóâàííÿ ïîâ³òðÿíèì
ðóõîì, êîìàíäíèõ ïóíêò³â ÏÏÎ (ó òîìó ÷èñë³ é
äëÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê) ³ ÂÏÑ. Êð³ì òîãî, îäíèì
ç íàïðÿìê³â éîãî ðîáîòè º ìîäåðí³çàö³ÿ ðàä³î-
åëåêòðîííî¿ òåõí³êè â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
ó ïåðøó ÷åðãó, ðàä³îëîêàö³éíèõ ñòàíö³é (ÐËÑ)
âèÿâëåííÿ ïîâ³òðÿíèõ ö³ëåé.

Äìèòðî ÓÌÀÍÅÖÜ. Ï³ñëÿ çàê³í-

÷åííÿ â 1969-ìó ðîö³ Æèòîìèð-

ñüêîãî âèùîãî çåí³òíî-ðàêåòíîãî

êîìàíäíîãî ×åðâîíîïðàïîðíîãî

ó÷èëèùà á³ëüøå 20 ðîê³â ñëóæèâ ó

Â³éñüêàõ ÏÏÎ ÑÐÑÐ. Â 1991-ìó, êî-

ëè ïî÷àâñÿ ðîçâàë Ðàäÿíñüêîãî Ñî-

þçó, âèð³øèâ, ùî íà ñâî¿é Áàòüê³â-

ùèí³ áóäå á³ëüø êîðèñíèì. Òîìó ââà-

æàâ çà ïîòð³áíå ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà-

¿íó é ïðîäîâæèòè ñëóæáó. Ç 1989 ïî

1991 ð³ê — ñëóæáà â Ãîëîâíîìó

øòàá³ Â³éñüê ÏÏÎ. Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ

Óêðà¿íè îá³éìàâ ïîñàäè íà÷àëüíèêà

â³ää³ëó, ïîò³ì — íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ë³ííÿ áóä³âíèöòâà é ðîçâèòêó ÇÑÓ.

Îñòàíí³ ðîêè ä³éñíî¿ ñëóæáè ïåðåáó-

âàâ íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà Ãîëîâíîãî

³íñïåêòîðà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óê-

ðà¿íè — ³íñïåêòîðà Â³éñüê ÏÏÎ. Ï³ñëÿ

çâ³ëüíåííÿ â çàïàñ äâà ç ïîëîâèíîþ

ðîêè ïðàöþâàâ â «Óêðñïåöåêñïîðò³»

Ç 2005 ðîêó — çàñòóïíèê ãåíåðàëü-

íîãî äèðåêòîðà ÍÂÎ «Êîðïîðàö³ÿ

«Àåðîòåõí³êà».



що практично всі ЗРК в Україні вже

виробили свій первинний ресурс і

вимагають модернізації. Та й за�

пасні елементи до ЗРК практично

вже відсутні. 

— А скільки часу є ще в запасі
до остаточного вичерпання
ресурсу?

— Його вже практично немає! За

19 років Збройні Сили не отрима�

ли нічого. Ми ж самотужки, за

власні гроші ведемо конструктор�

ські роботи, проводимо модерні�

зацію. 

— Чи доцільна наявність в зе�
нітно�ракетних військах ЗРК
С�200?

— По ньому йдуть суперечки. Але

Радянський Союз створив таку на�

дійну техніку, у тому числі й ЗРК,

що вона по сьогоднішній день ще

служить. Це раз. У неї закладені та�

кі можливості, що, якщо до них пі�

дійти правильно й зробити гра�

мотну модернізацію, вона буде

служити ще десятки років. Це два.

Що ж стосується конкретно С�200,

на мій погляд, у наш час відмовля�

тися від цієї системи передчасно.

Тим більше, з огляду на її бойові

можливості. Тому, на мою думку,

якщо зняття з озброєння С�75 і С�

125 було виправдано, то С�200 не�

обхідно залишити в строю. Просто

він повинен бути доведений до від�

повідності сучасному рівню вимог. 

— Чи існує реальна можли�
вість зробити «двохсотку» бага�
токанальною? Адже можли�
вість цього комплексу обстрі�
лювати тільки одну ціль нази�
вається в числі його головних
недоліків...

— У наших умовах це зробити

складно.

— У свій час робилася пропо�
зиція також зняти з озброєння
Повітряних Сил ЗРК С�300В1.
Мотивували це тим, що таких
комплексів у нас мало й мати
їх у такій невеликій кількості
недоцільно. Як Ви оцінюєте
цю точку зору?

— Я оцінюю С�300В1 як дуже на�

дійний, високоефективний ком�

плекс. Він має високі можливості

по ураженню не тільки літаків і

крилатих ракет, але й тактичних,

оперативно�тактичних балістич�

них ракет. Так, С�300В1 у нашому

розпорядженні має всього один

полк, але, на мій погляд, цей ЗРК і

далі потрібно тримати в бойовому

складі. Благо, запас ракет для нього

поки що великий. Так що С�300В1

ще може послужити — тим більше,

що в нас на сьогоднішній день йо�

го нема чим замінити. Просто не�

обхідно думати, як цей комплекс

утримувати.

— Уже років десять ведуться
розмови про те, щоб створити
єдину ракету (і «повітря�повіт�
ря», і «земля�повітря») на базі
керованої ракети класу «повіт�
ря�повітря» Р�27ЕР й оснастити
нею перспективні ЗРК для Ук�
раїни. На Ваш погляд, наскіль�
ки ця ідея реалістична і нас�
кільки вона доцільна? 

— В принципі, все можна зроби�

ти, тільки треба робити це з розу�

мом. Ракета Р�27ЕР призначена для

знищення повітряних цілей, але її

дійсно намагаються «переформа�

тувати» на виконання завдань

«земля�повітря», й тут досягнуті

дійсно непогані результати. Я вва�

жаю це прийнятним варіантом,

над яким необхідно працювати,

особливо з огляду на складнощі у

військово�технічному співробіт�

ництві, адже зараз уже ясно, що

ніхто нам нічого так просто не

дасть — ні ракет, ні комплексів, за

все необхідно платити. А таких фі�

нансів у нас немає. Та й структури,

які відповідають за ці питання, у

нас недостатньо ефективні. 

— Що Ви маєте на увазі?
— Наприклад, у нас є Агентство з

питань оборонно�промислового

комплексу при Міністерстві про�

мислової політики. Але воно кури�

рує тільки підприємства сфери ве�

дення Мінпромполітики, а, по�дру�

ге, так і не зуміло ефективно очо�

лити цей напрям. Проіснувало три

роки, а на виході — фактично ну�

льовий результат. Така організація

повинна бути або безпосередньо

при Кабінеті Міністрів, або взагалі

в ранзі самостійного міністерства,

як Міністерство машинобудуван�

ня, ВПК і конверсії України, що іс�

нувало певний час у 90�ті роки.

Іншими словами, треба віддати все

в одні руки, наділивши їх достатні�

ми повноваженнями, і приступити

до реального процесу модернізації

й створення нової техніки для

Збройних Сил. На сьогоднішній

день така структура, на жаль, від�

сутня.

— Дмитре Іларіоновичу, нас�
кільки реально хоча б частко�
во відновити кооперацію з
Росією? Зокрема, по зенітно�
ракетній і радіолокаційній
техніці? 

ТЕМА НОМЕРА

ßêùî çíÿòòÿ ç îçáðîºííÿ Ñ-75 ³

Ñ–125 áóëî âèïðàâäàíèì, òî Ñ-200

íåîáõ³äíî çàëèøèòè â ñòðîþ: ïðîñòî

â³í ïîâèíåí áóòè äîâåäåíèé äî

â³äïîâ³äíîñò³ ñó÷àñíîìó ð³âíþ âèìîã. 
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— Коли я працював в «Укрспец�

експорті», були гарні схеми взає�

модії із росіянами, існував конс�

труктивний обмін думками, були

організовані завдяки Валерію

Шмарову з боку «Укрспецекспор�

та» і керівництву «Рособоронек�

спорта» варіанти кооперації, у то�

му числі відносно засобів ППО.

Однак в 2005–2009 рр. з політич�

них обставин усе це пішло в небут�

тя. Зараз політичні відносини по�

теплішали, але відновити коопера�

цію буде дуже складно: за ці п’ять

років у російському ВПК укорени�

лася думка про нас, насамперед, як

про конкурентів. Виходячи із цьо�

го, були прийняті програми по ім�

портозаміщенню, під них виділені

значні кошти. Простіше кажучи,

процес пішов. Так що, повторюся

ще раз — ніхто нічого безкоштов�

но нам не дасть. Сьогодні за ту ж

модернізацію за участю росіян, а

тим більше за нову російську тех�

ніку потрібно платити за світови�

ми стандартами, як це роблять Ін�

дія, Китай, Бразилія.

— Останнім часом знову по�
рушується питання про амбі�
ційні програми переозброєн�
ня ЗСУ. Мова йде про створен�
ня оперативно�тактичного ра�
кетного комплексу «Сапсан»,
національного корвета, дея�
ких інших програм. Усе це вик�
ликає великі суперечки, ос�
кільки частина незалежних
експертів і фахівців стверджу�
ють, що перш ніж розгортати
такі програми, потрібно вирі�
шити більш актуальні поточні
завдання. Як, зокрема, приве�
дення в порядок озброєння і
військової техніки уже наяв�
них у військах. Яка Ваша точка
зору на це?

— Ви знаєте, я абсолютно згод�

ний з цими експертами й фахівця�

ми! Перш ніж говорити про ство�

рення нових комплексів, треба ре�

ально подивитися по кожному ви�

ду ЗСУ, по кожному роду військ —

що і як привести в нормальний,

технічно боєготовний стан. На�

приклад, та ж Польща входить до

НАТО, але в їх Міноборони та ко�

мандуванні Війська Польського

немає таких надмірних амбіцій

щодо необхідності мати у всіх сфе�

рах найсучаснішу техніку. Тому що

все залежить насамперед від фі�

нансування. І Україна в цьому сенсі

не виняток. Але наша проблема не

тільки в нестачі ресурсів, а й у їх�

ньому неефективному викорис�

танні. Навіть наявні вкрай обмеже�

ні ресурси розпорошуються по за�

надто великому (як для наших

можливостей) числу програм. До

того ж не вистачає стабільності в

пріоритетах — вони занадто часто

змінюються. 

— Де ж вихід? 
— От один з варіантів. Існує така

організація, як «Укрспецекспорт»,

що займається реалізацією озбро�

єння і військової техніки. Невже не

можна частину коштів, отриманих

від реалізації озброєння, вилуче�

ного зі складу Збройних Сил, нап�

равити на відновлення парку тех�

ніки та розвиток тих же Збройних

Сил? Адже не секрет, що за роки

незалежності України техніки і

озброєння було продано на мі�

льярди доларів, а Збройні Сили,

виходячи з того, чим вони володі�

ють на сьогоднішній день, не

одержали нічого. Але ж це питан�

ня в державі хтось повинен регу�

лювати. 

Взагалі сьогодні важливішого

питання, ніж приведення Зброй�

них Сил у боєздатний стан, мабуть,

і немає. Тому що, пробачте за ба�

нальність, «немає гвинтівки — не�

має солдата». Так і тут. Немає танка,

немає ракетного комплексу, при�

чому не просто «за відомістю наяв�

ного», а справного, забезпеченого

всім необхідним для бойового зас�

тосування, то навіщо тоді екіпаж,

розрахунок? 

…Я прослужив в армії близько 40

років. Сумлінно служив і накопи�

чив чималий досвід. Коли прибув в

Україну — оптимізм був дуже вели�

кий. Думав, що ми за 5–7 років із

нашої армії зробимо найсучасні�

шу, одну із найкращих у Європі.

Тим більше, база була: рахуючи із

цивільним персоналом — прак�

тично мільйонне угруповання. Од�

них повітряних армій було

чотири. Плюс окрема армія ППО.

Спеціально не торкаюсь тут сухо�

путного й морського угруповань

та угруповання Ракетних військ

стратегічного призначення. І якщо

проаналізувати, що ж ми створили

за 19 років із цього могутнього уг�

руповання... Я в жодному разі не го�

ворю про те, що армію не треба бу�

ло скорочувати — звичайно, треба!

Але все потрібно було робити гра�

мотно й послідовно — не «під се�

бе». Як генералові, мені все, що від�

бувається, бачити дуже кривдно й

боляче. На жаль, часто нас,

військових, не чують. Насамперед,

голос офіцерів, генералів і пра�

цівників тих підприємств ВПК, які

виконують реальну роботу. Як і ко�

ли це відбудеться? Не знаю. Знаю

тільки, що найголовніший, найсу�

воріший суддя — це час. І він все

розставить по своїх місцях.

Áåñ³äó â³â Ñåðã³é ÃÎÍ×ÀÐÎÂ

Ïðàêòè÷íî âñ³ ÇÐÊ â Óêðà¿í³ âæå

âèðîáèëè ñâ³é ïåðâèííèé ðåñóðñ

³ âèìàãàþòü ìîäåðí³çàö³¿. 
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На базі 30�ї окремої гвардійської

механізованої бригади 8�го армій�

ського корпусу Сухопутних військ

ЗС України, що дислокується на

Житомирщині, пройшов виїзний

курс командного лідерства Бри�

танської групи військових радни�

ків та інструкторів (БГВРІ) для вій�

ськовослужбовців Збройних Сил

України, які плануються до участі у

черговій ротації українського ми�

ротворчого контингенту у Косово�

му в 2011 році.

Досвідчені британські сержанти

навчили українських командирів

відділень і головних сержантів

взводів та рот найголовнішому, що

знадобиться їм у бою та під час ви�

конання миротворчих завдань —

практичним діям у керуванні під�

леглими в екстремальних умовах

за різних обставин. Наголос на за�

няттях робився на лідерських на�

вичках, які передбачають вихован�

ня таких якостей, як уміння брати

відповідальність на себе, профе�

сійна послідовність, взаємоповага

й таке інше. Невипадково принцип

інструкторів звучить так: «Радити, а

не диктувати».

Протягом цього місяця британ�

ські інструктори проводили занят�

тя з гвардійцями�сержантами у Но�

воград�Волинському. Практичні

заняття проходили в основному у

польових умовах — на танкодромі

та військовому стрільбищі брига�

ди, якою командує гвардії полков�

ник Олександр Нестеренко.

Начальник Британської групи

військових радників та інструкто�

рів полковник британської армії

Ендрю Катберт ознайомив усіх

присутніх з призначенням курсів

та концепцією підготовки, відповів

на питання колег�представників

армій різних країн, які зацікавили�

ся британським досвідом та укра�

їнсько�британською співпрацею.

— Сподіваюся, що це — тільки

початок нашої співпраці, — заува�

жив полковник Ендрю Катберт. —

Досвід роботи британських рад�

ників у 30�й окремій гвардійській

механізованій бригаді показав, що

співпраця українських та британ�

ських військових — справа пер�

спективна, яка гадаю з часом буде

нарощуватися.

На мою думку, нам вдалося навчи�

ти українських військовослужбов�

ців, які були слухачами нашого кур�

су, британській тактиці ведення

бою, — говорить начальник курсу

Уорент�офіцер 1 класу Расел Пріт�

чард. — Не буду стверджувати, що

вона найдосконаліша, але ми пере�

дали свій досвід щодо ведення пат�

рулювання, вчили, яким чином до�

сягти найменших втрат в бою,

з мінного поля, як проводити ре�

когносцирування, перебуванню у

схованці, як розташуватися у лісі,

полі і не бути поміченими супро�

тивником тощо. Звичайно, україн�

ські військовослужбовці мали базо�

ві навички, але ми намагалися озб�

роїти їх новими знаннями. В цілому

я дуже задоволений результатами

нашої співпраці. Особливо мене

вразило їх прагнення вчитися всьо�

му новому, ми навіть на прохання

слухачів не робили перерви на «пе�

рекур». Я особисто з цими хлопця�

ми, як у вас кажуть, «пішов би у роз�

відку». З такою командою я б сам за�

любки поїхав у Косово.

Я сподіваюсь, що ті тактичні еле�

менти, яких ми навчили україн�

ських військовослужбовців ста�

нуть їм в нагоді у Косово, — зазна�

чив у розмові з нашим кореспон�

дентом сержант королівської

морської піхоти Алан Салліван. —

На мою думку, наразі хлопцям тре�

ба працювати над більшою згурто�

ваністю колективу. У Великій Бри�

танії капрали справно командують

відділеннями, це їх робота. Тут це

виконується офіцерами, вони дуже

багато часу витрачають на допо�

могу сержантам, залучаються до

виконання не властивих офіцерам

задач. Українські військовослуж�

бовці надійні, і я б з ними прийняв

участь у бойових операціях. 

Командир бригади гвардії пол�

ковник Олександр Нестеренко, у

свою чергу, подякував британ�

ським колегам за надану методич�

ну допомогу у підготовці сержан�

АКТУАЛЬНО

ЛЛЛЛІІІІККККББББЕЕЕЕЗЗЗЗ    ППППОООО����ББББРРРРИИИИТТТТААААННННССССЬЬЬЬККККИИИИ::::
««««ННННААААВВВВЧЧЧЧИИИИ    ІІІІННННССССТТТТРРРРУУУУККККТТТТООООРРРРАААА»»»»
таким є гасло Британської групи військових радників
та інструкторів, які не приховують свого щирого
бажання піти або сходити із українськими
військовослужбовцями в розвідку 



тів частини та висловив упевне�

ність в тому, що набуті знання до�

поможуть гвардійцям якісно вико�

нувати поставлені миротворчі зав�

дання у Косовому.

На даний час на базі 1 механізова�

ного батальйону формується ми�

ротворчий контингент, який нас�

тупного року виконуватиме завдан�

ня з підтримання миру у Косово, —

говорить командир 30 окремої ме�

ханізованої бригади полковник

Олександр Нестеренко. — Підго�

товка батальйону здійснюється у

відповідності з визначеним перелі�

ком військових завдань взаємосу�

місності. Сьогодні ми з вами мати�

мемо можливість спостерігати за

перебігом курсу командного лі�

дерства, який проходив під керів�

ництвом інструкторів БГВРІ, а саме

польовою фазою навчання. Даний

курс тривав з 4 по 22 жовтня та про�

водився з молодшими командира�

ми чергової ротації національного

контингенту у Косово у 2011 році.

Набуття нашими військовослуж�

бовцями нового досвіду не було

зайвим, тим більше, не завадило їм. І

до проходження курсу я високо оці�

нював здібності залучених до нав�

чання військовослужбовців, відте�

пер їх знання, досвід і навички ста�

ли на щабель вищими.

Після брифінгу гості ознайоми�

лися з основними зразками озбро�

єння та військової техніки брига�

ди, побутом українських солдатів�

контрактників, а потім виїхали на

танкодром частини, де зведена ро�

та сержантів показала свій рівень

підготовки під час практичних дій

у наступі.

Âîëîäèìèð ÊÎÐÎÒÈ×
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АКТУАЛЬНО

Про це заявив Голова Військового

комітету Європейського Союзу ге�

нерал Хакан Сирен, який побував в

Україні з офіційним візитом, під

час спільної прес�конференції з

начальником Генерального шта�

бу — Головнокомандувачем Зброй�

них Сил України генерал�полков�

ником Григорієм Педченком.

Генерал�полковник Григорій

Педченко та генерал Хакан Сирен

висловили спільне переконання,

що найбільш важливим для ниніш�

нього стану співпраці є залучення

сил і засобів Збройних Сил України

до реалізації Концепції бойових

тактичних груп Євросоюзу.

У свою чергу генерал Хакан Си�

рен повідомив, що на своїй посаді

він координує діяльність началь�

ників Генеральних штабів 27 країн,

які входять до складу Євросоюзу.

Він також є військовим радником

Голови Європейської комісії. Одне

з основних його завдань — коор�

динувати та регулювати діяльність

Євросоюзу у поточних операціях з

підтримання миру. Наприклад, в

операції «Аталанта» біля узбереж�

жя Сомалі, операції «Алтея» в Бос�

нії, а також у тренувальній місії в

Уганді, діяльність якої спрямована

на надання допомоги населенню

Сомалі. Також координація діяль�

ності бойових тактичних груп Єв�

росоюзу, які знаходяться на цей

час на найвищих ступенях боєго�

товності.

— Євросоюз вдячний Україні за

практичні кроки взаємодії та під�

тримки поточних операцій ЄС.

А також за практичний внесок у ді�

яльність декількох бойових так�

тичних груп, — наголосив глава

Військового комітету Європей�

ського Союзу.

У відповідь генерал�полковник

Григорій Педченко зазначив, що

на цей час у Генеральному штабі

ЗС України триває комплексна ро�

бота щодо залучення сил та засо�

бів Збройних Сил України до бага�

тонаціональної тактичної групи

ЄС «HELBROC», яку складають вій�

ськовослужбовці Греції, Болгарії,

Румунії та Кіпру і яка чергуватиме у

другому півріччі 2011 року.

— 27 вересня цього року Україна

була офіційно визнана контрибу�

тором операції Європейського Со�

юзу по боротьбі з актами піратства

«Аталанта». До складу штабу опера�

ції у Нортвуді відібраний офіцер

Військово�Морських Сил Зброй�

них Сил України. Його відбуття до

штабу операції відбудеться у най�

ближчі дні, — повідомив начальник

Генерального штабу та підкреслив,

що також розглядається участь від

України підрозділу Служби безпеки

України та Збройних Сил України

кількістю близько 30 осіб. 

«««« УУУУ сссс іііі     2222 7777     кккк рррр аааа їїїї нннн CCCC чччч лллл ееее нннн іііі вввв     ЄЄЄЄ вввв рррр оооо пппп ееее йййй сссс ьььь кккк оооо гггг оооо
СССС оооо юююю зззз уууу     пппп оооо тттт рррр ееее бббб уууу юююю тттт ьььь     мммм іііі цццц нннн оооо гггг оооо
сссс тттт рррр аааа тттт ееее гггг іііі чччч нннн оооо гггг оооо     пппп аааа рррр тттт нннн ееее рррр сссс тттт вввв аааа ....     
ІІІІ     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн аааа     єєєє дддд уууу жжжж ееее     хххх оооо рррр оооо шшшш ииии мммм     пппп рррр ииии кккк лллл аааа дддд оооо мммм
тттт аааа кккк оооо гггг оооо     сссс пппп іііі вввв рррр оооо бббб іііі тттт нннн ииии цццц тттт вввв аааа»»»»

Голова Військового комітету Європейського
Союзу генерал Хакан Сирен: 



— Миколо Івановичу, з чого
починається історія Держав�
ної спеціальної служби тран�
спорту? 

— Формування залізничних

військ Збройних Сил України від�

булося в січні 1992 року на базі

Другого залізничного корпусу за�

лізничних військ колишнього

СРСР. Вони були спеціальним, спе�

цифічним родом військ Збройних

Сил, але свого часу потрапили під

скорочення, тобто мали бути лікві�

довані раз і назавжди. Вважаю, що

Президентом України було прий�

нято правильне рішення щодо пе�

репідпорядкування військ про�

фільному міністерству. В структурі

Мінтрансзв’язку ми не вважаємо

себе пасинками, а виконуємо на�

лежні нам завдання, співпрацюємо

з Генеральним штабом Збройних

Сил України.

Наша історія почалася у 2003 ро�

ці з Указу Президента України

«Про передачу залізничних військ

Збройних Сил України у підпоряд�

кування Міністерству транспорту
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АКТУАЛЬНО

ММииккооллаа  ММААЛЛЬЬККООВВ::

Çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó
òà çàë³çíè÷íèõ â³éñüê, ÿê îäí³º¿ ç ãîëîâíèõ
ñèñòåì æèòòºä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè, îáóìîâëþº
íåîáõ³äí³ñòü ìàòè â³éñüêîâ³ çàë³çíè÷í³ ôîðìó-
âàííÿ, ÿê³ áóëè á çäàòí³ â ïîâíîìó îáñÿç³ âèð³-
øóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ çàâäàííÿ â ñèñòåì³
íàö³îíàëüíî¿ ³ âîºííî¿ áåçïåêè. Ïðî öå éäåòüñÿ
â ³íòåðâ’þ, ÿêå íàøîìó ÷àñîïèñó äàâ ãîëîâà
Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàíñïîðòó ãå-
íåðàë-ëåéòåíàíò Ìèêîëà Ìàëüêîâ.

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò ÌÀËÜÊÎÂ

Ìèêîëà ²âàíîâè÷. Íàðîäèâñÿ 16

òðàâíÿ 1952 ð. ó ì. Òîáîëüñüê Òþ-

ìåíñüêî¿ îáëàñò³.

Çàê³í÷èâ Òþìåíñüêå âèùå â³é-

ñüêîâî-³íæåíåðíå êîìàíäíå ó÷èëè-

ùå, Â³éñüêîâî-³íæåíåðíó àêàäåì³þ,

Àêàäåì³þ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Îá³éìàâ ïîñàäè êîìàíäèðà ³íæå-

íåðíî-ñàïåðíîãî âçâîäó, êîìàíäè-

ðà ïåðåïðàâíî-äåñàíòíîãî âçâîäó,

êîìàíäèðà ³íæåíåðíî-ñàïåðíî¿ ðî-

òè ìîòîñòð³ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿, êîìàíäè-

ðà ðîòè çàãîðîäæåííÿ ³íæåíåðíî-

ñàïåðíîãî áàòàëüéîíó òàíêîâî¿ àð-

ì³¿, çàñòóïíèêà êîìàíäèðà îêðåìîãî

³íæåíåðíî-ñàïåðíîãî áàòàëüéîíó

òàíêîâî¿ àðì³¿, êîìàíäèðà ïîíòîííî-

ìîñòîâîãî ïîëêó, êîìàíäèðà ïîí-

òîííî-ìîñòîâî¿ áðèãàäè, íà÷àëüíè-

êà óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿

Óêðà¿íè, íà÷àëüíèêà çàë³çíè÷íèõ

â³éñüê — íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óï-

ðàâë³ííÿ çàë³çíè÷íèõ â³éñüê Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ç âåðåñíÿ 2004 ðîêó — ãîëîâà

Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿

ñëóæáè òðàíñïîðòó.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíîì «Çà ñëóæ-

áó Ðîäèíå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ

ÑÑÑÐ» ²²² ñò., îðäåíîì «Çà çàñëóãè» ²²²

ñò., ³ìåííîþ âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ,

â³äçíàêîþ ÌÎÓ «Çíàê ïîøàíè». Ïî-

÷åñíèé çàë³çíè÷íèê, Çàñëóæåíèé

áóä³âåëüíèê Óêðà¿íè.

«««« СССС ьььь оооо гггг оооо дддд нннн іііі     ДДДД ееее рррр жжжж аааа вввв нннн аааа     сссс пппп ееее цццц іііі аааа лллл ьььь нннн аааа
сссс лллл уууу жжжж бббб аааа     тттт рррр аааа нннн сссс пппп оооо рррр тттт уууу     уууу сссс пппп іііі шшшш нннн оооо
вввв ииии рррр іііі шшшш уууу єєєє     сссс пппп ееее кккк тттт рррр     зззз аааа вввв дддд аааа нннн ьььь     щщщщ оооо дддд оооо
зззз аааа бббб ееее зззз пппп ееее чччч ееее нннн нннн яяяя     сссс тттт аааа лллл оооо гггг оооо
фффф уууу нннн кккк цццц іііі оооо нннн уууу вввв аааа нннн нннн яяяя     тттт рррр аааа нннн сссс пппп оооо рррр тттт нннн оооо їїїї
сссс ииии сссс тттт ееее мммм ииии     кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     вввв іііі нннн тттт ееее рррр ееее сссс аааа хххх
ЗЗЗЗ бббб рррр оооо йййй нннн ииии хххх     СССС ииии лллл     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     тттт аааа     іііінннн шшшш ииии хххх
вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв ииии хххх     фффф оооо рррр мммм уууу вввв аааа нннн ьььь »»»»

4 листопада — День залізничника
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та зв’язку України». Законом Украї�

ни «Про Державну спеціальну

службу транспорту», ухваленим

Верховною Радою України у люто�

му 2004 року, було визначено

призначення Служби, її основні

завдання та функції, структуру та

чисельність, порядок комплекту�

вання особовим складом, фінансу�

вання, забезпечення і порядок вза�

ємодії з органами виконавчої вла�

ди, а також статус військовослуж�

бовців та членів їх сімей, їхні

правові та соціальні гарантії.

Відповідно до зазначеного Зако�

ну, Державна спеціальна служба

транспорту (ДССТ) є спеціалізова�

ним державним органом тран�

спорту у складі Міністерства тран�

спорту та зв’язку України, призна�

ченим для забезпечення стійкого

функціонування транспорту як у

мирний, так і воєнний час. 

— Державна спеціальна
служба транспорту виконує
завдання у складі цивільної
структури — Міністерства
транспорту та зв’язку України.
Чи збереглися в повній мірі
функції колишніх залізнич�
них військ, чи не втрачено їх
військове призначення? 

— Звичайно, збереглися. Наш

профільний Закон ще більше роз�

ширив повноваження Державної

спеціальної служби транспорту.

Якщо раніше залізничні війська бу�

ли призначені для технічного

прикриття і відбудови лише заліз�

ниць, то на сьогоднішній день

ДССТ вирішує більш широкий

спектр завдань щодо забезпечення

сталого функціонування націо�

нальної транспортної системи

країни у тісній взаємодії з Укравто�

дором, Укрзалізницею, Державіаад�

міністрацією, Укрморрічфлотом, в

першу чергу, хочу підкреслити, в

інтересах Збройних Сил України

та інших військових формувань.

Наша співпраця з Генеральним

штабом Збройних Сил України ос�

таннім часом вийшла на новий

якісний рівень і носить системний

характер. Сюди можна віднести

комплектування особового складу

ДССТ військовослужбовцями стро�

кової служби, підготовку фахівців у

вищих навчальних закладах Мініс�

терства оборони України, залучен�

ня органів управління ДССТ до за�

ходів оперативної підготовки різ�

них ланок військового управління,

комплектування підрозділів Служ�

би військовозобов’язаними і техні�

кою національної економіки, пла�

нування розгортання підрозділів

Служби в особливий період.

За погодженням з Мінтрансзв’яз�

ку Генеральний штаб ЗС України

планує застосування ДССТ на

особливий період, визначає її бо�

йовий та чисельний склад, контро�

лює розгортання її підрозділів, до�

водить директивами та наказами

начальника Генерального штабу —

Головнокомандувача Збройних

Сил України завдання Державній

спеціальній службі транспорту, ор�

ганізовує їх виконання, а також за�

безпечення матеріально�техніч�

ними засобами, військовою техні�

кою та іншими ресурсами.

Крім того, оперативні групи від

Адміністрації ДССТ, об’єднаних за�

гонів постійно беруть участь у за�

ходах оперативної підготовки за

планом начальника Генерального

штабу, командувача Сухопутних

військ Збройних Сил України,

Об’єднаного оперативного коман�

дування, командувачів оператив�

них командувань (територіальних

управлінь), в ході яких відпрацьо�

вуються питання мобілізаційного

розгортання військ, планування

застосування підрозділів ДССТ під

час виконання завдань за призна�

ченням, ліквідації можливих нас�

лідків надзвичайних ситуацій тех�

ногенного та природного характе�

ру, виконання завдань територі�

альної оборони тощо. 

Одним з яскравих прикладів тіс�

ної взаємодії ДССТ з Генеральним

штабом ЗС України є участь опера�

тивної групи Адміністрації Служби

у комплексі командно�штабних

навчань військ і сил «Взаємо�

дія–2010».

В жовтні відбулися командно�

штабні навчання «Організація від�

новлення доручених об’єктів наці�

ональної транспортної системи у

визначених ситуаціях». Ми досяг�

ли основної мети і вирішили всі

завдання, що відпрацьовувалися. 

— Яким чином здійснюється
професійна підготовка особо�
вого складу ДССТ та мобіліза�
ційна підготовка її підрозді�
лів, адже в основному ви вико�
нуєте будівельно�відновлю�
вальні роботи на об’єктах
Мінтрансзв’язку?

— Виконання навчально�прак�

тичних робіт на об’єктах націо�

нальної транспортної системи є

прямим практичним втіленням

програми підготовки особового

складу. При цьому опрацьовуються

питання не лише одиночної підго�

товки військовослужбовців, а й пи�

тання злагодженості штабів усіх

рівнів під час висування на об’єкти,

розміщення і організації служби

військ, технічному, тиловому, ме�

дичному, морально�психологічно�

му та правовому забезпеченні ро�

біт.

Серйозним випробуванням для

особового складу стала робота на

Çà òðè îñòàíí³ ðîêè ìè çä³éñíèëè

ðåíîâàö³þ 1150 ê³ëîìåòð³â ðåéêî-

øïàëüíî¿ ðåø³òêè íà íàïðÿìêàõ

çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ Óêðà¿íè.
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Закарпатті під час повеней, участь

у відновленні та будівництві авто�

дорожніх мостів, зруйнованих по�

вінню у Тячівському районі, лікві�

дація наслідків техногенної аварії

поблизу села Ожидів Бузького ра�

йону Львівської області, виконан�

ня вибухових робіт під час ліквіда�

ції наслідків повені на зруйновано�

му залізничному мосту перегону

Завалля — Вижниця. Як самі ба�

чите, практична робота тісно

пов’язана з процесом навчання і

виховання особового складу.

Щодо мобілізаційної готовності

підрозділів Служби. Фахова підго�

товка особового складу є однією із

складових мобілізаційної готов�

ності. Тож готуючи кожного окре�

мого фахівця в мирний час, ми в

результаті отримуємо і достатньо

підготовлених спеціалістів на

особливий період. 

— Миколо Івановичу, у ДССТ
є реальні позитивні досягнен�
ня в укомплектуванні особо�
вим складом, професійному
навчанні та соціальному за�
хисті. 

— Дійсно, загальна укомплекто�

ваність ДССТ протягом останніх

років залишається стабільно висо�

кою та за штатними розписами

мирного часу становить 96 відсот�

ків. Нами створена дієва система

кадрового забезпечення. Так, офі�

церів тактичного рівня готуємо на

кафедрі військової підготовки спе�

ціалістів ДССТ Дніпропетровсько�

го національного університету за�

лізничного транспорту імені Ака�

деміка Лазаряна.

Згідно з державним замовлен�

ням, майбутні офіцери навчаються

й у вищих військових навчальних

закладах Міністерства оборони

України. За період 2005–2010 ро�

ків підготовлено 203 офіцери для

ДССТ та 53 офіцери для потреб

Збройних Сил України, одночасно

з вищих військових навчальних

закладів Міністерства оборони Ук�

раїни до лав ДССТ прибуло 82 офі�

цери. Офіцерський склад опера�

тивно�тактичного рівня готується

в Національному університеті обо�

рони України, а також проходить

навчання в Національній академії

державного управління при Пре�

зидентові України, Дніпропетров�

ському національному університе�

ті залізничного транспорту імені

Академіка Лазаряна та інших ви�

щих навчальних закладах України. 

Щорічно нами формується та

затверджується резерв кандидатів

для просування по службі на під�

ставі атестаційних висновків.

Наслідком такої виваженої кад�

рової роботи протягом декількох

останніх років є те, що кількість

молодих офіцерів, звільнених з

військової служби, протягом року

скоротилася у порівнянні з 2008

роком майже удвічі, а з 2009 ро�

ком — на 20 відсотків.

Діюча система кадрового забез�

печення дозволяє утримувати

укомплектованість ДССТ офіцер�

ським складом на високому рівні.

Сержантський і рядовий склад

служби за контрактом та військо�

вослужбовці строкової служби

проходять підготовку у 8�му нав�

чальному центрі ДССТ за 29 спеці�

альностями. Випуск особового

складу відбувається з обов’язковим

врученням посвідчень державного

зразка про закінчення навчально�

го закладу, що дає змогу юнакам

використати набуті знання не тіль�

ки під час проходження військової

служби, а й після її закінчення.

Відповідно до статті 12 Закону

України «Про соціальний і право�

вий захист військовослужбовців та

членів їх сімей» з метою забезпе�

чення житлом військовослужбов�

ців і працівників ДССТ затвердже�

ний Міністром транспорту та

зв’язку України Перспективний

план поетапного забезпечення

житлом військовослужбовців та

працівників Державної спеціаль�

ної служби транспорту на період

2007–2010 років виконано.

Всього протягом 2006–2009 ро�

ків на виконання Комплексної

програми зведено 260 квартир за�

гальною площею 15394,4 кв. м. і

житловою площею — 8078,7 кв. м.

Поточного року завершується бу�

дівництво 24�квартирного житло�

вого будинку в м. Чопі та реконс�

трукція казарменних приміщень

під 27�квартирний житловий бу�

динок у м. Чернігові.

На 2011 рік ми запланували про�

ведення проектувальних робіт і бу�

дівництво 24�квартирних житло�

вих будинків в м. Новомосковську

та у м. Конотопі, 40�квартирного

житлового будинку у м. Чернігові,

реконструкцію колишнього служ�

бового будинку під житловий бу�

динок на 10 квартир у м. Дніпро�

петровську.

Питання забезпечення житлом

давно перейшло в розряд гострих

не тільки для Збройних Сил Украї�

Íàøà ñï³âïðàöÿ ç Ì³í³ñòåðñòâîì

îáîðîíè Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíèì

øòàáîì îñòàíí³ì ÷àñîì âèéøëà

íà íîâèé ÿê³ñíèé ð³âåíü ³ íîñèòü

ñèñòåìíèé õàðàêòåð. 
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ни, але й для всіх силових структур.

Які тут виходи? Наша Служба може

заробити гроші за рахунок учбо�

во�практичних робіт, виконаних

особовим складом, також є неру�

хоме майно, яке можна реалізува�

ти задля вирішення житлових

проблем військовослужбовців. 

— А як справи із озброєнням,
забезпеченням сучасною вій�
ськовою та спеціальною техні�
кою?

— На виконання Програми фор�

мування та розвитку Державної

спеціальної служби транспорту на

2005–2015 роки та відповідно до

Програми технічного переосна�

щення протягом 2005–2010 років зі

спеціального фонду ДССТ ціле�

спрямовано було виділено 12 млн

778 тис. грн., що дало можливість

залучити їх до ліквідації наслідків

повені у Закарпатті в 2008 році, та

протягом 2008–2010 років здійсни�

ти реновацію 1150 кілометрів рей�

ко�шпальної решітки на напрямках

залізничного сполучення України.

— Такий стабільний стан
справ, певно, сприяє престиж�
ності служби у ДССТ, стає під�
ґрунтям для утворення офі�
церських династій військових
залізничників?

— Так, ми пишаємося тим, що у

Державній спеціальній службі

транспорту проходять військову

службу багато офіцерів, які пішли

шляхами своїх батьків — військо�

вих залізничників. Продовжує ди�

настію начальник головного шта�

бу — перший заступник голови Ад�

міністрації генерал�майор Сергій

Затолокін. Його батько — полков�

ник М.П. Затолокін протягом три�

валого часу командував 8�м нав�

чальним полком залізничних

військ Збройних Сил України. Син

виконуючого обов’язки заступни�

ка голови Адміністрації ДССТ пол�

ковника Олександра Кубицько�

го — старший лейтенант Андрій

Кубицький проходить військову

службу на посаді командира роти в

26�му об’єднаному загоні. 

І таких прикладів маємо чимало.

Це дуже добра ознака, коли сини

наших офіцерів з честю продовжу�

ють справу своїх батьків — вій�

ськових залізничників, і зробили

вони свій вибір тому, що батьки

для них завжди були взірцем,

прикладом для наслідування. Але й

бездоганний авторитет батьків

накладає на молодих офіцерів до�

даткову відповідальність за гідне

продовження династій. 

— Під час перебування в Ад�
міністрації я звернула увагу,
що на території військової
частини збудований храм. Це
данина моді на будівництво
храмів?

— В жодному разі — ні. Сьогодні

очевидно, що одним із головних

чинників розбудови нашої країни

є духовно�моральне відродження

українського війська. На моє гли�

боке переконання, релігійність не

суперечить військовій службі.

Так, дійсно, на території частини

побудовано храм на честь препо�

добного Миколи Святоші, князя

Чернігівського, Печерського чу�

дотворця. Освячення храму плану�

ємо провести за участю Блаженні�

шого Володимира, Митрополита

Київського і всієї України 4 листо�

пада цього року, в день святкуван�

ня нашого професійного свята —

Дня залізничника. І будівництво

цього храму не є виключним для

ДССТ. У нас організована робота

щодо духовного забезпечення та

задоволення релігійних потреб

особового складу в Червоноград�

ському, Чопському, Дніпропетров�

ському, Криворізькому гарнізонах,

де на території військових частин

споруджені храми, налагоджений

зв’язок з різними релігійними кон�

фесіями та церквами.

— Які стосунки склалися між
ДССТ та відповідними підроз�
ділами країн СНД?

— В рамках двостороннього вій�

ськового співробітництва кожен

рік плануються і проводяться ро�

бочі зустрічі, конференції з обміну

досвідом з нашими колегами з Рес�

публіки Білорусь та Російської Фе�

дерації. Минулого року військовий

духовий оркестр 8�го навчального

центру Держспецтрансслужби пе�

ребував зі своєю концертною

програмою у військових частинах

Департаменту транспортного за�

безпечення Міністерства оборони

Республіки Білорусь, що в свою

чергу сприяло налагодженню

дружніх стосунків і військово�пат�

ріотичному вихованню особового

складу обох країн та підвищенню в

цілому авторитету Державної спе�

ціальної служби транспорту.

З нагоди Дня залізничника щи�

ро бажаю усьому особовому скла�

ду ДССТ та ветеранам залізнич�

них військ добра і наснаги, міц�

ного здоров’я і благополуччя в

сім’ях, невтомності та оптимізму.

Нехай таланить вам у нелегкій,

але такій важливій для нашої дер�

жави справі, нехай гартується ва�

ша майстерність та сприяє вирі�

шенню найскладніших професій�

них завдань.

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Ñåðéîçíèì âèïðîáóâàííÿì äëÿ

îñîáîâîãî ñêëàäó ñòàëà ðîáîòà

ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â òåõíîãåííî¿

àâàð³¿ ïîáëèçó ñåëà Îæèä³â 

Áóçüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³.
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— Пане посол, як довго Ви в
Україні та які Ваші враження
від перебування на нашій
землі?

— Я працюю в Україні майже

п’ять років. За цей час побував в ба�

гатьох її куточках, зокрема на Чер�

нігівщині, Полтавщині, Галичині,

Буковині, Поділлі, відвідав Крим,

Харків. Кожен регіон має своє не�

повторне обличчя і свою чарів�

ність. Мене, як представника гір�

ської країни, вражає можливість

бачити лінію горизонту. А ще я в

захваті від української землі. Ніко�

ли не бачив такого чорнозему, як

на Полтавщині.

— Дякую, дуже приємно чути
такі слова про Батьківщину.
Еркіне Бейшеналієвичу, як
розвивається співпраця Кир�
гизстану з Україною у військо�
вій сфері?

— Наші країни здійснюють спів�

робітництво згідно з домовленостя�

ми, прийнятими в рамках СНД. Що

стосується двостороннього форма�

ту, можу сказати, що в квітні 1997

року було підписано міжурядову

угоду про військово�технічне спів�

робітництво. Крім того, на стадії уз�

годження знаходяться кілька дво�

сторонніх документів з питань вій�

ськового співробітництва наших

країн. Є чимало речей, які об’єдну�

ють народи Киргизії і України. 

До речі, 20 жовтня 2010 р. у Кри�

му в ході 59�го засідання Ради мі�

ністрів оборони країн�учасниць

СНД відбулася двостороння зус�

тріч Міністра оборони КР Абібілли

Кудайбердієва з Міністром оборо�

ни України Михайлом Єжелем, в

ході якої керівники оборонних ві�

домств наших держав обговорили

перспективи військового співро�

бітництва і намітили плани на най�

ближчий час. 

А через два дні, вже 22 жовтня в

Києві в галереї «Мистець» відбулося

відкриття персональної виставки

народного художника Киргизії

Юрістанбека Шигаєва. У його твор�

чості присутні і образи давньої іс�

торії, в тому числі лики воїнів. Спо�

діваюся, вона сподобається україн�

цям. Незабаром в Народному музеї

Киргизстану в Бішкеку відбудеться

Надзвичайний і Повноважний Посол
Киргизької Республіки в Україні 
Еркін МАМКУЛОВ:

ÌÀÌÊÓËÎÂ Åðê³í Áåéøåíàë³-

ºâè÷.

Íàðîäèâñÿ 22 êâ³òíÿ 1955 ðîêó â

ì. Ôðóíçå Êèðãèçüêî¿ ÐÑÐ. 

Êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê. 

1977–1989 ðð. — ñòàæèñò-âèê-

ëàäà÷ êàôåäðè Ìîñêîâñüêîãî äåð-

æàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Â.Ëîìî-

íîñîâà, ñòàðøèé âèêëàäà÷ òà àñï³-

ðàíò Êèðãèçüêîãî äåðæàâíîãî óí³-

âåðñèòåòó.

1989-1993 ðð. — íà êåð³âíèõ

ïîñàäàõ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ íàðîäíî¿

îñâ³òè Êèðãèçüêî¿ ÐÑÐ, à çãî-

äîì — Êèðãèçüêî¿ Ðåñïóáë³êè;

àïàðàòó Ïðåçèäåíòà Êèðãèçüêî¿

Ðåñïóáë³êè.

1993-1996 ðð. — çàâ³äóâà÷

â³ää³ëîì êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ Àç³¿ ³

Çàêàâêàççÿ, íà÷àëüíèê Óïðàâë³í-

íÿ ÑÍÄ ÌÇÑ Êèðãèçüêî¿ Ðåñïóá-

ë³êè.

1996-1998 ðð. — ðàäíèê ïî-

ñîëüñòâà Êèðãèçüêî¿ Ðåñïóáë³êè â

ÑØÀ ³ Êàíàä³.

1998-2001 ðð. — íà÷àëüíèê Óï-

ðàâë³ííÿ ÎÎÍ ³ ì³æíàðîäíî¿ ñï³â-

ïðàö³ â îáëàñò³ áåçïåêè ÌÇÑ Êèð-

ãèçüêî¿ Ðåñïóáë³êè.

2001-2004 ðð. — íà÷àëüíèê Óï-

ðàâë³ííÿ ÑÍÄ ÌÇÑ Êèðãèçüêî¿ Ðåñ-

ïóáë³êè.

2004-2005 ðð. — çàñòóïíèê ì³-

í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Êèðãèçü-

êî¿ Ðåñïóáë³êè.

11 ëèñòîïàäà 2005 ð. ïðèçíà÷å-

íèé Íàäçâè÷àéíèì ³ Ïîâíîâàæíèì

Ïîñëîì Êèðãèçüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óê-

ðà¿í³.

««««ЗЗЗЗ    УУУУккккррррааааїїїїннннооооюююю    ммммииии
ссссппппііііввввппппррррааааццццююююєєєєммммоооо    вввв     ррррааааммммккккаааахххх
ддддооооммммооооввввллллееееннннооооссссттттеееейййй,,,,
ппппррррииииййййнннняяяяттттиииихххх    вввв     ССССННННДДДД»»»»
Ñêëàäíà ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ ó Êèðãèçñòàí³ îñ-
òàíí³ì ÷àñîì ïåðåáóâàëà ó öåíòð³ óâàãè ñâ³òî-
âèõ ÇÌ². Ïðîòå éîãî íàðîä çíàéøîâ ó ñîá³ ñè-
ëè òà âîëþ â³äíîâèòè ïðàâîïîðÿäîê. Ñòàá³ë³-
çóþ÷èì åëåìåíòîì ó íåïðîñòèé äëÿ ñóñï³ëüñ-
òâà ÷àñ âèñòóïèëà àðì³ÿ. ßê êåð³âíèöòâî
Êèðãèç³¿ ðåàë³çîâóº ïðîãðàìó áóä³âíèöòâà íà-
ö³îíàëüíîãî â³éñüêà, à òàêîæ ïðî ñï³âïðàöþ
ç Óêðà¿íîþ, ìèðîòâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü ÇÑ ÊÐ
éäåòüñÿ â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ Íàäçâè-
÷àéíîãî ³ Ïîâíîâàæíîãî Ïîñëà Êèðãèçüêî¿
Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³ Åðê³íà Ìàìêóëîâà. 



презентація виставки робіт худож�

ників України. Наші солдати та офі�

цери, думаю, теж зможуть її поба�

чити, адже крім служби кожному з

них також потрібні і часи дозвілля,

і спілкування з прекрасним.

— Як створювалися збройні
сили Киргизстану?

— З проголошенням у 1991 році

незалежності Киргизька Республі�

ка, як повноправний член світової

спільноти, розпочала формування

національної армії. Вирішувати це

завдання довелося у складній обс�

тановці. Зокрема, в середині 90�х

років відбулося загострення ситуа�

ції в регіоні, пов’язане з ескалацією

війни в Афганістані та стрімким

просуванням сил талібів до кордо�

ну Таджикистану, а відповідно і до

південних рубежів СНД. Протягом

п’яти років окремий киргизький

стрілецький батальйон охороняв

100�кілометрову ділянку держав�

ного кордону Таджикистану з Аф�

ганістаном. 

Всього службу в Таджикистані

(місію було закінчено 25 лютого

1999 р.) пройшло більше 4,5 тисяч

військовослужбовців, з них близь�

ко 400 офіцерів і прапорщиків. 

Що стосується принципів вій�

ськового будівництва, то згідно з

прийнятою в липні 2010 року но�

вої редакції Конституції, Киргизь�

ка Республіка, по�перше, не має ці�

лей експансії, агресії та територі�

альних домагань, що вирішуються

військовою силою. По�друге,

збройні сили будуються відповід�

но до принципу самооборони та

оборонної достатності. По�третє,

право ведення війни, за винятком

випадків агресії проти Киргизста�

ну та інших держав, пов’язаних зо�

бов’язаннями колективної оборо�

ни, не визнається. І по�четверте,

використання армії для досягнен�

ня внутрішньодержавних політич�

них цілей забороняється.

Можна сказати, що, не зважаючи

на труднощі, позиції киргизької

армії міцнішають з року в рік. У

країні створена національна сис�

тема військової безпеки, ядро якої

склали збройні сили. Зараз вони є

повноцінним компонентом дер�

жавності.

— За якими напрямками від�
бувається розвиток війська
Киргизстану?

— У 1998 році була розроблена

програма з проведення військової

реформи, в рамках якої була здій�

снена штатна реорганізація час�

тин і підрозділів. Наступним кро�

ком реформування стало прий�

няття у березні 2002 року Воєнної

доктрини, згідно з якою армія Кир�

гизстану має стати професійною, в

основі її будуть компактні і мобіль�

ні підрозділи, необхідні для безпе�

ки країни і здатні швидко реагува�

ти на можливі загрози. Мова йде

про створення сил охорони дер�

жавного кордону, негайного реагу�

вання, швидкого розгортання, а та�

кож загального призначення. Ці

підрозділи повинні бути укомплек�

товані військовослужбовцями з

числа надстроковиків або кон�

трактників.

Головна наша мета: компактні і

мобільні Збройні Сили, що мають

сучасне озброєння, військову тех�

ніку, забезпечені матеріальними

засобами для ведення військових

дій в умовах високогір’я. У підсумку

було проведено реорганізацію

структурних підрозділів: збройні

сили перейшли від системи «полк�

дивізія» до системи «батальйон�

бригада», що можуть діяти авто�

номно.

Підвищенню боєготовності ар�

мії сприяло введення у військових

частинах додаткових посад ци�

вільного персоналу. Сьогодні наші

солдати повністю звільнені від ви�

конання не властивих захиснику

Вітчизни функцій. Максимально

скорочено їх відрив від бойового

навчання на наряди та господар�

ські роботи.

— Киргизька армія брала
участь у бойових операціях…

— Вперше наша армія зіткнулася

з реальним противником в час

Баткенських подій 1999–2000 рр.,

коли збройні формування міжна�

родних терористів зробили спро�

бу прориву на півдні країни.

У травні 2006 року наші військові

знову були змушені відбивати там

атаку бойовиків.

— Як був використаний дос�
від, набутий в ході цих кон�
фліктів?

Ï³äâèùåííþ áîºãîòîâíîñò³ àðì³¿

ñïðèÿëî ââåäåííÿ ïîñàä öèâ³ëüíîãî

ïåðñîíàëó: ñüîãîäí³ íàø³ ñîëäàòè

çâ³ëüíåí³ â³ä âèêîíàííÿ

íå âëàñòèâèõ ¿ì ôóíêö³é.
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— В процес навчання воїнів були

введені дисципліни, яких у нас не

було раніше. Наприклад, гірсько�

лижна підготовка. Досвід Баткена

показав, що солдати звичайної лі�

нійної частини не мають належно�

го досвіду для участі в ліквідації

добре навчених і озброєних бан�

дформувань. Тому особлива увага

стала приділятися підготовці мо�

більних груп швидкого реагуван�

ня, частин спеціального призна�

чення. Також, враховуючи згадані

бойові уроки, навчання останніх

років набули антитерористичної

спрямованості.

— Який термін служби в кир�
гизькій армії?

— З січня 2006 року термін дій�

сної військової служби за призо�

вом скорочений до одного року.

Призов до армії став здійснювати�

ся вже не з 18, а з 20 років. На думку

наших військових, отримана у ци�

вільному житті нехай невелика, але

самостійність, дозволить призов�

нику швидше освоїтися в армії. Ча�

су на навчання солдатів дуже мало,

тому бойова підготовка налагодже�

на більш інтенсивно, ніж раніше.

— Як проходить перехід ар�
мії Киргизстану на контрактну
службу комплектування?

— Беручи до уваги досвід будів�

ництва армій розвинених держав і

застосовуючи його до реалій і умов

наших днів, можна сказати, що пе�

рехід Збройних Сил Киргизстану

на контрактну основу неминучий.

Поки що в наших умовах викорис�

товується змішаний спосіб ком�

плектування військ. Але ми здій�

снюємо поступову, поетапну заміну

солдатів строкової служби професі�

оналами. Приміром, у зв’язку з ви�

щезазначеним переходом до річ�

ного терміну служби, велика увага

приділяється інституту сержантів з

числа «контрактників» і «строкови�

ків». У військах введено нову посаду

— головний сержант — це ще один

реальний крок до професійної су�

часної армії. На посади фахівців, які

визначають боєздатність підрозді�

лів, наші військові намагаються на�

бирати контрактників.

У березні 2010 року в Баткен�

ській області Киргизстану була

розквартирована нова військова

частина, сформована з професіо�

налів�контрактників.

— А де готують кадри кир�
гизької армії? 

— Майбутніх офіцерів ми навча�

ємо в основному на власній базі.

Юнаки допризовного віку, які ба�

жають пов’язати свою долю з армі�

єю, отримують початкові військові

навички і знання в Киргизькому

національному військовому ліцеї.

Безпосередня професійна підго�

товка здійснюється в багатопро�

фільному Бішкекському вищому

військовому училищі, зі стін якого

щорічно випускається близько 100

офіцерів. Крім того, війська попов�

нюють випускники військових

навчальних закладів Росії, Казах�

стану, Азербайджану, Китаю, США,

Туреччини, Німеччини та Індії.

— Які загрози національній
безпеці Киргизстану існують
на сьогоднішній день?

— Це передусім діяльність між�

народних терористичних органі�

зацій і злочинних співтовариств.

Не виключена можливість прове�

дення міжнародними бандформу�

ваннями на території Киргизької

Республіки терористичних актів,

розвідувально�диверсійних та ін�

ших підривних дій. Зберігається

загроза проникнення на терито�

рію країни незаконних збройних

формувань екстремістської спря�

мованості, подібних банді, яку бу�

ло знищено в травні 2006 року. Ре�

лігійно�екстремістські рухи та ор�

ганізації не відмовилися від планів

створення на території регіону іс�

ламської держави. Відзначається

активність забороненої в респуб�

ліці партії «Хізб�ут�Тахрір».

— Які ж засоби гарантують
безпеку Киргизії в таких умо�
вах?

— В першу чергу — це наші

Збройні Сили. А ще наша активна

участь в регіональних системах

колективної безпеки. Така система

зараз створюється в рамках ОДКБ

і, почасти, Шанхайської Організа�

ції Співробітництва (ШОС). Під�

розділи киргизької армії задіяні в

Колективних силах швидкого реа�

гування, створених у форматі

ОДКБ, беруть участь у спільних ан�

титерористичних навчаннях дер�

жав�членів ОДКБ «Рубіж». Як остан�

ній приклад, можна навести участь

загону спеціального призначення

Міністерства оборони Киргизста�

ну «Каракурт» в оперативно�так�

тичних навчаннях Колективних

сил оперативного реагування

(КСОР) ОДКБ «Взаємодія–2010»,

які пройдуть в кінці жовтня 2010

року на полігоні «Чебаркуль» При�

волзько�Уральського військового

округу Росії.

АКТУАЛЬНО

Ìè çîáîâ’ÿçàí³ çáåð³ãàòè ìèð íà íàø³é

ñâÿùåíí³é çåìë³ Àëà-Òîî. Çàðàäè ìàéáóòíüîãî

Êèðãèç³¿, çàðàäè ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé. 

² àðì³ÿ º ãàðàíòîì áåçïåêè íàðîäó ³ êðà¿íè.

Ïðåçèäåíò Êèðãèçüêî¿ Ðåñïóáë³êè, 
Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Êèðãèç³¿ Ðîçà Îòóíáàºâà.



Систематично відпрацьовуються

спільні дії й з підрозділами і части�

нами держав — членів ШОС.

— А чи співпрацює киргизь�
ка армія з НАТО?

— Так. У грудні 1992 року Кир�

гизька Республіка приєдналася до

Ради північноатлантичного спів�

робітництва, перетвореної 30

травня 1997 року в Раду Євроат�

лантичного партнерства (РЄАП),

що є консультативним органом,

поєднуючим членів НАТО і країн�

партнерів. З 1 червня 1994 року

Киргизстан співпрацює з НАТО за

Програмою «Партнерство заради

миру», в рамках якої з кожною кра�

їною�партнером існує Рамковий

документ і опрацьовується Індиві�

дуальна програма партнерства,

спрямована на підвищення квалі�

фікації експертів, пов’язаних з ре�

формуванням оборонної системи.

— З якими країнами Киргиз�
стан найбільш активно розви�
ває співробітництво у військо�
вій сфері?

— Що стосується двосторонньо�

го формату співпраці, то тут я міг

би виділити розвиток відносин з

Російською Федерацією. Співпра�

ця військових двох країн охоплює

широкий спектр питань — від під�

готовки кадрів до поставок озбро�

єнь. Як приклад тісної співпраці,

можу відзначити, що на території

Киргизстану розміщені кілька ро�

сійських об’єктів військового

призначення, зокрема, авіаційна

база в місті Кант, в Чуйській облас�

ті — станція далекого зв’язку ВМФ

Росії; у місті Каракол Іссик�Куль�

ської області — випробувальна ба�

за протичовнового озброєння; ав�

томатична сейсмічна станція в Іс�

сик�Кульській області; радіосей�

смічна лабораторія в місті

Майлуу�Суу.

— Чи не здається вам, що в
Киргизстані склалася свого ро�
ду унікальна ситуація, коли по
сусідству розміщені американ�
ська і російська військові бази?

— Саме так. Хотів би відзначити

принципові відмінності в цілях та

в умовах розміщення на території

Киргизької Республіки російської і

американської авіаційних баз. Ро�

сійська база в Канті створена в

рамках Договору про колективну

безпеку і на основі двосторонньої

угоди між Киргизстаном і Росією.

Вона є важливим і довгостроковим

елементом системи надійності ре�

гіональної безпеки. Разом з цим,

база призначена і для спільного

вирішення повсякденних завдань

бойової підготовки. Наприклад,

тут вдосконалюють свою льотну

майстерність льотчики обох на�

ших країн.

Американський транзитний

центр, розміщений в Бішкекському

аеропорту «Манас», спочатку ство�

рювався для базування військової

авіації країн — учасниць Міжна�

родної антитерористичної коаліції

в рамках проведеної в Афганістані

операції «Непохитна свобода». Йо�

го основними завданнями є бо�

ротьба з тероризмом та забезпе�

чення стабільності в Афганістані.

Термін функціонування Центру

пов’язаний з часом завершення цієї

операції. У вирішенні такого важ�

ливого питання, як проблема без�

пеки в Центрально�Азійському ре�

гіоні, Центр відіграв і продовжує ві�

дігравати важливу роль.

— Чи беруть участь киргизькі
військові в миротворчих опе�
раціях?

— На сьогодні Киргизька Респуб�

ліка є єдиною країною в Централь�

но�Азійському регіоні, яка бере

безпосередню участь у миротвор�

чих операціях під егідою ООН. На�

ші військові проходили службу в

складі формувань «блакитних ка�

сок» у дев’яти країнах світу, зокре�

ма в Східному Тиморі, країнах Аф�

рики, Косовому.

— З якими країнами Киргиз�
стан найбільш активно спів�
працює у військово�технічній
сфері?

— Особливе місце серед країн,

які надають Киргизстану військо�

во�технічну допомогу, займають

Росія, США, Туреччина і Китай. При

цьому останні більше поставляють

допоміжне обладнання, а не озб�

роєння.

— А що Киргизстан може зап�
ропонувати на ринку продук�
ції військового призначення?

— Після розпаду Радянського Со�

юзу нам вдалося зберегти підпри�

ємство ВПК, утворивши на базі

Бішкекського приладобудівного

заводу ВАТ — Транснаціональна

корпорація «Дастан», яке виробляє

елементи для боєголовок унікаль�

них морських торпед типу

«Шквал». Їх можуть розміщувати як

на надводних кораблях, так і на

підводних човнах. На думку екс�

пертів, у світі багато років не існу�

вало торпеди, яка хоча б трохи

наблизилась за своїми параметра�

ми до «Шквалу».

— Щиро дякую за розмову.
Нехай на вашій землі завжди
буде мир і достаток.

Ðîçìîâó âåëà Ãàëèíà ²ËÜªÂÀ

ЕКСКЛЮЗИВ

Íàø³ â³éñüêîâ³ ïðîõîäèëè ñëóæáó

â ñêëàä³ «áëàêèòíèõ êàñîê» ó äåâ’ÿòè

êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà â Ñõ³äíîìó

Òèìîð³, êðà¿íàõ Àôðèêè, Êîñîâî.



З розвитком озброєння ракетних

військ і артилерії, впровадження

автоматизованих систем управлін�

ня з сучасним програмним про�

дуктом і досягнень високих техно�

логій обсяг завдань ракетних

військ і артилерії буде зростати за

рахунок можливості підвищення

оперативності, своєчасності, точ�

ності вогню і ударів. 

На сьогоднішній день особовий

склад ракетних військ і артилерії

своєю самовідданою працею ро�

бить вагомий внесок у зміцнення

Української держави. Гідні послі�

довники своїх батьків, дідів і праді�

дів, артилеристи і ракетники

Збройних Сил України своїм пат�

ріотизмом, професіоналізмом та

майстерністю примножують слав�

ні національно�історичні традиції

і зміцнюють авторитет нашої дер�

жави. 

Плани і програми підготовки ра�

кетні війська і артилерія у 2010 ро�

ці виконали в повному обсязі. Про�

тягом року підрозділи ракетних

військ і артилерії вдосконалювали

свої навички і вміння, оптимально

використовуючи можливості нав�

чальної матеріально�технічної ба�

зи. А це і навчальні поля з топогео�

дезичної та інженерної підготов�

ки, містечка бойової роботи, які

обладнані стаціонарними засоба�

ми електроживлення, що дають

можливість використовувати елек�

трообладнання та прилади арти�

лерійських систем та бойових ма�

шин. З максимальним навантажен�

ням використовувались навчальні

класи і тренажери. Заняття з офі�

церами і сержантами зі стрільби і

управління вогнем проводились з

використанням імітаційних засо�

бів на малих артилерійських і

гвинтівкових полігонах. В ході

контрольних занять з цього ос�

новного предмету навчання ко�

мандирської підготовки був оціне�

ний кожний офіцер. Стан і досяг�

нутий рівень підготовки ракетних

військ і артилерії сьогодні можна

АКТУАЛЬНО

3 листопада — День ракетних військ і артилерії

Ðàêåòí³ â³éñüêà ³ àðòèëåð³ÿ áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ
îñíîâíèì çàñîáîì âîãíåâîãî óðàæåííÿ ïðîòèâ-
íèêà ó Ñóõîïóòíèõ â³éñüêàõ. Öå îá’ºêòèâ íà ðå-
àëüí³ñòü ñüîãîäåííÿ. Áåççàïåðå÷íèì äîñÿãíåí-
íÿì 2010 ðîêó ñòàëî ïðîâåäåííÿ òàêòè÷íèõ
íàâ÷àíü ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ àðòèëåð³éñüêèõ
ï³äðîçä³ë³â, îçáðîºíèõ ðåàêòèâíèìè ñèñòåìàìè
çàëïîâîãî âîãíþ «Óðàãàí». Àäæå ïðîòÿãîì îñ-
òàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â òàê³ íàâ÷àííÿ íå ïðîâîäèëèñü.

««««УУУУРРРРААААГГГГААААНННН»»»»,,,,     
ННННАААА    ЯЯЯЯККККИИИИЙЙЙЙ    ААААРРРРТТТТИИИИЛЛЛЛЕЕЕЕРРРРИИИИССССТТТТИИИИ    ЧЧЧЧЕЕЕЕККККААААЛЛЛЛИИИИ    ДДДДООООВВВВГГГГИИИИХХХХ    ПППП’’’’ЯЯЯЯТТТТЬЬЬЬ    РРРРООООККККІІІІВВВВ
або Успішні стрільби на Гончарівському полігоні як привід для
розмови поговорити про стан та майбутнє цього елітного роду військ 



23

оцінити за результатами комплек�

су командно�штабних навчань

військ і сил «Взаємодія–2010», в

яких активну участь брали вій�

ськові частини та підрозділи РВіА,

проявивши в ході навчань старан�

ність, високу самовіддачу і профе�

сійну майстерність. 

Значний внесок у досягнення

кінцевої мети навчань зробив осо�

бовий склад ракетної бригади під

командуванням полковника

Ф. Ярошевича. 

Особливим досягненням 2010

року стало проведення тактичних

навчань з бойовою стрільбою під�

розділів реактивних систем залпо�

вого вогню «Ураган» на Гончарів�

ському полігоні. Протягом остан�

ніх п’яти років такі навчання не

проводились, крім того, для вій�

ськової частини під командуван�

ням полковника В. Ісмаїлова вони

були першими. 

Стало доброю традицією прово�

дити конкурс між офіцерами�ар�

тилеристами ланки «взвод — бата�

рея — дивізіон» зі стрільби та уп�

равління вогнем, який має назву

«Залп». Метою конкурсу є підви�

щення рівня особистої професій�

ної підготовки офіцерів, відпові�

дальності та зацікавленості у без�

перервному вдосконаленні своєї

професійної майстерності.

Керівний склад Сухопутних

військ приділяє значну увагу підго�

товці висококваліфікованих кадрів

для ракетних військ і артилерії.

Підготовку офіцерів�артилеристів

і ракетників здійснює Львівська

академія Сухопутних військ, у

складі якої є факультет ракетних

військ і артилерії. Молодших спе�

ціалістів для цього роду військ го�

тує навчальний артилерійський

полк, командиром якого є підпол�

ковник С. Барановський. Як зазна�

чають командири артилерійських

частин та підрозділів, курсанти

навчального полку — випускники

останніх років стали більш якісно

підготовленими, що є заслугою

всього колективу навчального ар�

тилерійського полку.

Аналіз збройних конфліктів су�

часності, проведений з урахуван�

ням перспектив розвитку систем

озброєння, свідчить, що найбільш

характерною їх рисою є перехід

від «контактних» форм бойових

дій, в яких головна роль відво�

диться ударам військами, до так

званих «безконтактних» або «роз�

відувально�вогневих» форм, в

яких найбільш важлива роль від�

водиться глибокому вогневому

ураженню. На сучасному етапі

розвитку ракетних військ і арти�

лерії Збройних Сил України важ�

ко стверджувати, що вони готові

до виконання завдань у перспек�

тивних формах бойових дій. На

сьогоднішній день більша части�

на зразків озброєння ракетних

військ і артилерії має термін служ�

би 25 років і більше.

Технічні характеристики цих

зразків озброєння за такими показ�

никами, як дальність ураження, точ�

ність вогню і маневреність в цілому

нас задовольняють. Проте не всі

процеси управління підрозділами і

вогнем автоматизовані, ефектив�

ність окремих видів боєприпасів не

відповідає вимогам сьогодення.

В ракетних військах і артилерії

спільно з науковими установами

Збройних Сил України проводить�

ся цілеспрямована і активна робо�

та для вирішення проблеми глибо�

кої модернізації існуючого озбро�

єння, оснащення військових час�

тин ракетних військ і артилерії

озброєнням і боєприпасами віт�

чизняного виробництва. Значний

внесок у цю роботу здійснює Нау�

ковий центр бойового застосуван�

ня РВіА Сумського державного уні�

верситету під керівництвом пол�

ковника І. Науменка. 

Модернізовані зразки артилерій�

ського озброєння матимуть апара�

туру автономної топоприв’язки і

навігації, інформаційного обміну з

командирськими машинами уп�

равління. Така модернізація арти�

лерійського озброєння дозволить у

декілька разів скоротити час на під�

готовку вогню та з більшою ефек�

тивністю виконувати бойові зав�

дання, а використання високоточ�

них боєприпасів дозволить знищу�

вати ціль з першого пострілу.

Найбільш значним завданням у

розвитку РВіА є прийняття на озб�

роєння і засвоєння сучасних засо�

бів розвідки і автоматизованих

систем управління. Важливе місце

в системі артилерійської розвідки

займають комплекси повітряної

розвідки з безпілотними літальни�

ми апаратами, застосування яких

дозволить значно збільшити зону

розвідки, визначати положення і

координати з необхідною точніс�

тю для нанесення ракетних ударів

і стрільби артилерії у реальному

або близькому до нього часі. Це

дозволить більш ефективно реалі�

зовувати вогневі можливості РВіА.

Ãåíåðàë-ìàéîð Àíäð³é ÊÎËÅÍÍ²ÊÎÂ,

Êîìàíäóâà÷ Ðàêåòíèõ â³éñüê ³ àðòèëåð³¿

БОЙОВА ПІДГОТОВКА

Âðàõîâóþ÷è âàæëèâó ðîëü, ÿêó â³-

ä³ãðàëà àðòèëåð³ÿ ó âèçâîëåíí³ Êèºâà

òà çãîäîì ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, 31 æîâòíÿ

1997 ðîêó Óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè ¹ 1215/97 â Çáðîéíèõ Ñèëàõ

áóëî âñòàíîâëåíî ñâÿòî Äåíü ðàêåò-

íèõ â³éñüê ³ àðòèëåð³¿, ÿêå â³äçíà÷à-

ºòüñÿ 3 ëèñòîïàäà. Ñàìå öüîãî äíÿ

1943 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ Êè¿âñüêà

íàñòóïàëüíà îïåðàö³ÿ.

Ó ñìóç³ ä³¿ 38-¿ çàãàëüíîâ³éñüêîâî¿ àðì³¿ íà ä³ëÿíö³ ïðîðèâó ó 6 êì áóëî ñòâî-

ðåíå ìîãóòíº óãðóïîâàííÿ àðòèëåð³¿ ç ù³ëüí³ñòþ äî 450 ãàðìàò, ì³íîìåò³â ³

áîéîâèõ ìàøèí ðåàêòèâíî¿ àðòèëåð³¿ íà 1 êì ôðîíòó. Ï³ñëÿ ñîðîêàõâèëèííî¿

àðòèëåð³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè çàãàëüíîâ³éñüêîâ³ ÷àñòèíè ïåðåéøëè â àòàêó. Àð-

òèëåð³éñüêèé íàñòóï çä³éñíþâàâñÿ âîãíåâèì âàëîì íà ÷îòèðüîõ ðóáåæàõ. Ïî-

äàâèâøè îáîðîíó ïðîòèâíèêà, çàãàëüíîâ³éñüêîâ³ ÷àñòèíè ïðîðâàëè ïåðø³ ïî-

çèö³¿ âîðîãà ³ óñï³øíî íàñòóïàëè äàë³.

Íàñòóï íàøèõ â³éñüê áóâ íàñò³ëüêè ñèëüíèì ³ ñòð³ìêèì, ùî â ïåðø³ ãîäèíè

ïðîòèâíèê íå â çìîç³ áóâ çä³éñíþâàòè îðãàí³çîâàíèé îï³ð. Ìîãóòí³é óäàð àð-

òèëåð³¿ â ì³æð³÷÷³ ²ðïåíþ ³ Äí³ïðà ç³ãðàâ âèð³øàëüíó ðîëü ó ïåðåìîæí³é îïåðà-

ö³¿ òà âèçâîëåíí³ 6 ëèñòîïàäà 1943 ðîêó ñòîëèö³ íàøî¿ Áàòüê³âùèíè.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ó ðîçâèòêó

ÐÂ³À º ïðèéíÿòòÿ íà îçáðîºííÿ

ñó÷àñíèõ çàñîá³â ðîçâ³äêè ³

àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ. 





АКТУАЛЬНО

Фото Сергія ПОПСУЄВИЧА
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— Ще юнаком, готуючись скла�

дати вступні іспити до військового

артилерійського училища, взяв з

собою повідомлення про загибель

батька на фронті. Цей документ ліг

тоді до теки мандатної комісії і

десь загубився. Я запам’ятав лише

район та область, де його було по�

ховано. Ще тоді мріяв побувати та

вклонитися могилі батька, вшану�

вати пам’ять. А ось реалізувати за�

думане вдалося лише зараз, на пен�

сії. Довелося розшукувати інфор�

мацію в інтернеті. З’ясувалося, що

батько був рядовим, бронебійни�

ком. До речі, до останнього часу я

був впевнений, що він, як і мій дід у

1914 році, служив в артилерії.

Власне, саме тому й сам обрав цей

шлях — дуже хотів у всьому наслі�

дувати батька�фронтовика… 

Дізнався, що загинув батько у лю�

тому 1944 року і був похований бі�

ля села Старина, що на Гомельщи�

ні, неподалік висоти 136, яку обо�

роняв його підрозділ. Зараз цього

населеного пункту немає, а захо�

ронення перенесли до Білорусі, у

Свєтлогорський район, село Чер�

ковичі. Тут облаштовано братську

могилу, в якій знайшли вічний спо�

кій 2748 воїнів. Серед імен, виби�

Офіцерські династії

«««« АААА ррррттттииииллллееееррррііііяяяя,,,,
ппппооооллллььььооооввввіііі     ввввииииххххооооддддииии,,,,
ммммааааттттеееемммм ааааттттииииччччнннніііі
ооооббббррррааааххххууууннннккккииии    ————    уууу    ннннаааасссс,,,,
ЧЧЧЧууууррррсссс іііінннниииихххх,,,,     ррррооооддддииииннннннннееее»»»»

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ðàêåòíèõ â³éñüê òà àðòèëåð³¿
ìè äîâãî ðîçøóêóâàëè ãåðîÿ äëÿ íàøî¿ òðàäè-
ö³éíî¿ ðóáðèêè «Îô³öåðñüê³ äèíàñò³¿». ² îñü ó
ðåäàêö³¿ ïðîëóíàâ äçâ³íîê ç äîáðå â³äîìîãî
íàì îô³öåðñüêîãî øàõîâîãî êëóáó: «Ïîñï³ë-
êóéòåñÿ ç ãåíåðàë-ìàéîðîì çàïàñó Â³êòîðîì
Ôåäîðîâè÷åì ×óðñ³íèì. Â³í — íàùàäîê â³é-
ñüêîâî¿ ðîäèíè é çàñíîâíèê àðòèëåð³éñüêî¿
äèíàñò³¿». Âæå íàñòóïíîãî äíÿ ìè çóñòð³ëèñÿ
ó Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³öåð³â ÇÑ Óêðà¿íè.
Ðîçìîâà îäðàçó íàëàøòóâàëàñÿ íà íåôîð-
ìàëüíèé, äóøåâíèé ëàä. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Â³ê-
òîð Ôåäîðîâè÷ íåùîäàâíî ïîáóâàâ íà ìîãèë³
áàòüêà-ôðîíòîâèêà. Ç öüîãî é ðîçïî÷àëè
ñï³ëêóâàííÿ. 

Ãåíåðàë-ìàéîð çàïàñó ×óðñ³í

Â³êòîð Ôåäîðîâè÷.

Íàðîäèâñÿ 30 ñåðïíÿ 1936 ðîêó â

ñåë³ Ïðîõîð³âêà Áºëãîðîäñüêî¿ îáëàñ-

ò³. Ó 1956 ðîö³ çàê³í÷èâ Áºëãîðîäñüêå

â³éñüêîâå àðòèëåð³éñüêå ó÷èëèùå.

Ïðîéøîâ âñ³ ùàáë³ â³éñüêîâî¿ êàð’ºðè:

â³ä êîìàíäèðà äî íà÷àëüíèêà øòàáó

ðàêåòíèõ â³éñüê òà àðòèëåð³¿. Ó 1970

ðîö³ çàê³í÷èâ Àðòèëåð³éñüêó àêàäåì³þ

³ì. Êàë³í³íà. Ó 1979 ðîö³ íàïðàâëåíèé

ó Ñîö³àë³ñòè÷íó Ðåñïóáë³êó Â’ºòíàì.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ïðèçíà÷åíèé íà-

÷àëüíèêîì øòàáó — ïåðøèì çàñòóï-

íèêîì êîìàíäóâà÷à ðàêåòíèìè â³é-

ñüêàìè òà àðòèëåð³ºþ Êè¿âñüêîãî â³é-

ñüêîâîãî îêðóãó.

Áðàâ ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ðàêåò-

íèõ â³éñüê ³ àðòèëåð³¿ óêðà¿íñüêî¿ àð-

ì³¿. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ó 1992 ðîö³ ç

ëàâ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðàöþâàâ

ó øòàá³ Öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè Óêðà¿íè,

âèêëàäàâ ó Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿

îáîðîíè Óêðà¿íè. Ç 1994 ðîêó ïðà-

öþâàâ ó Öåíòðàëüíîìó íàóêîâî-

äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³ ÇÑ Óêðà¿íè.

Ó 2010 ðîö³ âèéøîâ íà ïåíñ³þ.

Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè «Êðàñ-

íîé Çâåçäû», «Çà ñëóæáó Ðîäèíå â

Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÑÑÑÐ» II ³ III ñòó-

ïåíÿ, â’ºòíàìñüêèì îðäåíîì «Ïîä-

âèãó» II ñòóïåíÿ, â³äçíàêîþ Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè «Çíàê ïî-

øàíè», â³äçíàêîþ íà÷àëüíèêà Ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè «Çà

ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ó Çáðîéíèõ Ñè-

ëàõ Óêðà¿íè» òà áàãàòüìà ìåäàëÿìè.

Ìàº 38 ðîê³â âèñëóãè â³éñüêîâî¿

ñëóæáè òà 56 ðîê³â æèòòÿ, ïîâ’ÿçà-

íèõ ç àðì³ºþ.

Засновник родинної династії артилеристів у третьому
поколінні генерал Чурсін про те, як йому через багато
десятиліть пощастило відшукати могилу батька, про іспити
з артилерії, які він влаштовував синові, а згодом і онукові
просто вдома та про свою найзаповітнішу мрію —
відновлення престижу офіцерської служби у суспільств.
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тих на граніті, є й ім’я Чурсіна Фе�

дора Івановича. Так я розшукав

батька…

До речі, у Черковичах діє музей

Великої Вітчизняної війни, який

рідку днину переживає без відвіду�

вачів. Було дуже зворушливо, коли

в той день там пересіклися шляхи

п’яти людей: з Москви, Ростова, Си�

біру та України. Як і я, вони приїха�

ли, щоб знайти своїх рідних, які за�

гинули на фронті.

— Мабуть, Ви й самі пам’ятає�
те буремні роки війни, адже
були вже підлітком…

— Так. Тим більше, що народився

я і виріс на станції Прохорівка, біля

якої відбувалася знаменита танко�

ва Курська битва. Ми з матір’ю ні�

куди не виїжджали. Коли йшли бої,

ховалися у бліндажі. Зараз мені

зрозуміло, що знаходилися в дру�

гому ешелоні оборони. Нашу до�

мівку розбомбили. Все довелося

розпочинати спочатку. Були важкі

голодні післявоєнні роки. В цих

умовах виховувався характер та за�

роджувалися цілі майбутнього

життя. 

— Нині Ви — голова великої
родини та засновник військо�
вої династії. Розкажіть, будь
ласка, про своїх дітей.

— У мене два сини і донька, шість

внуків — три юнаки і три дівчинки,

два правнуки: дівчинка і хлопчик.

Старший син закінчував Калінін�

градське морехідне училище. Про�

ходив стажування на БЧ�2. І хоча

більше часу він провів на цивільно�

му флоті, також був причасним до

артилерії. Нині йому 50 років,

старший лейтенант запасу.

Молодший син Владислав прой�

шов службу від солдата до полков�

ника. Закінчував Сумське артиле�

рійське училище. Звичайно, цей

вибір був цілком усвідомлений.

Так, як я, був командиром взводу,

батареї. Згодом закінчив Націо�

нальну академію оборони України.

До недавна — старший офіцер

оперативного управління ракет�

них військ та артилерії Команду�

вання Сухопутних військ. Зараз

служить в Об’єднаному оператив�

ному управлінні ГШ ЗС України.

Надзвичайно яскраво прояви�

лась військова «кісточка» у Костян�

тина, внука від старшого сина. З

шкільних років мав величезне ба�

жання навчатися у військовому лі�

цеї ім. Івана Богуна, а закінчивши

його, обрав факультет ракетних

військ і артилерії Одеського уні�

верситету. На запитання «Чому?»,

дав чітку і, як на мене, надзвичайно

переконливу відповідь: «Як дід!».

Зараз він — старший лейтенант,

начальник розвідки дивізіону в од�

ній з артилерійських частин. 

— На Вашу думку, що спону�
кало Ваших синів та внука до
вибору життєвої дороги фахо�
вого військового?

— Гадаю, передусім, це вихован�

ня, яке дала їм моя дружина Люд�

мила Костянтинівна, ми разом вже

52 роки. Мене ж у сім’ї фактично

не було. Завжди на службі. Бачився

з рідними рідко. Однак також на�

магався у свій спосіб гуртувати

сім’ю. Зокрема, неодноразово брав

синів з собою на польові виходи.

А згодом зі мною їздив і внук. Бува�

ло, по місяцю ходив за мною, як ка�

жуть, по п’ятах. Й сини, й онук з ве�

ликою зацікавленістю спостеріга�

ли за бойовою стрільбою, моїми

діями під час навчань, очі їхні горі�

ли від захоплення. Ще б пак — по�

тужність ударів артилерії вразить

будь�кого. Це справжня робота для

чоловіків. 

Костянтина ще ліцеїстом було

посвячено в артилеристи. Хло�

пець гідно витримав обряд: по�

чоловічому мужньо голими рука�

ми прийняв гарячу від пострілу

гільзу й на повні груди вдихнув

порохові гази. Цю подію він за�

пам’ятав на все життя й по сьо�

годні часто згадує.

Сини та внук перечитали мемуа�

ри воєначальників, які я збирав

довгі роки. Це книги маршалів ар�

тилерії Недєліна, Передєльського,

Козакова й багатьох інших. Думаю,

вплинуло й те, що наші діти завжди

перебували у спілкуванні з такими

ж військовими родинами. До речі,

протягом служби військові гарні�

зони довелося змінювати вісім ра�

зів. Я служив у Мілєрово, Буйнак�

ську, Будапешті, Ризі, В’єтнамі, Со�

вєтську, Калінінграді та Києві. 

А ще мої хлопці завжди були до�

питливими. Пам’ятаю, Владислава

ще з дитинства надзвичайно ціка�

вили умови ведення артилерією

вогню із закритих позицій. Згодом,

коли вступив до училища, успішно

вивчав математику. Й потім, вже

офіцером, коли брав участь у бо�

йових стрільбах, отримував оцін�

ки лише «відмінно» і «добре». 

— Ви, мабуть, відслідковува�
ли професійне зростання сво�
їх нащадків?

— Так, артилерія, польові вихо�

ди, математичні обрахунки — у

нас це родинне. Коли Владислав

ОФІЦЕРСЬКІ ДІНАСТІЇ

Íåîäíîðàçîâî áðàâ ñèí³â ç ñîáîþ íà

ïîëüîâ³ âèõîäè. À çãîäîì ç³ ìíîþ

¿çäèâ ³ âíóê. Áóâàëî, ïî ì³ñÿöþ

õîäèâ çà ìíîþ, ÿê êàæóòü, ïî ï’ÿòàõ. 
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ще молодшим офіцером приїж�

джав додому, я щоразу влаштову�

вав йому іспити. У той час я викла�

дав у академії, отож екзаменував,

як кажуть, з пристрастям. Діставав

з полиці Настанову про ведення

артилерійського вогню і розпиту�

вав: «Як ти розумієш таке поняття,

як би розв’язав ось цю задачку?».

Тепер опікуюсь онуком. Ось нещо�

давно у нього в бригаді відбулися

чергові бойові стрільби (треба від�

дати належне командуванню —

частина, в якій служить Костян�

тин, доволі часто перебуває на по�

лігонах). І я з нетерпінням чекаю

звістки, який результат показав

його взвод… Сподіваюсь, що оцін�

ка буде високою, адже займалися

серйозно. Бувало, засидимося,

Костянтин починає проситися,

мовляв, вже б пообідати час. Од�

нак мене, старого генерала, на жа�

лість не проб’єш: пояснюю, що у

всьому слід розбиратися до кінця,

а то не зрозумієш важливої деталі,

не попрактикуєшся і навіть не сха�

менешся, куди подінеться твій

вишкіл та навички… А відновлюва�

тися важко. 

— Зараз у людей військових
не прості часи. Що радите Ви
сину та онуку? Чи підтримуєте
їх у професійному виборі?

— Легкого життя у справжнього

офіцера ніколи не було й не буде.

Й це слід пам’ятати. Ось у мене

більша частина військової служби

пройшла у радянську добу. Тоді й

престиж армії був високим, й зага�

лом ставлення до людей у погонах

та завдань, які вони виконують,

відзначалося ґрунтовністю. Та чи

було легко? Ні! Я пережив два ма�

сових скорочення збройних сил.

Перше — на 1,2 млн чоловік. Наш

артилерійський полк, де я був ко�

мандиром взводу, розформували,

а мене перевели у Буйнакськ, у ра�

кетну бригаду. Згодом і її розфор�

мували — на нас знову чекало пе�

реведення до нового місця служ�

би. Безумовно, такі часті переїзди

важко переживалися сім’єю. Так

само гостро стояло квартирне пи�

тання. Доводилося винаймати

приватне житло і знову часто пе�

реїжджати. Коли навчався в Ленін�

граді, на 1�2 курсі академії поміняв

чотири квартири, і це з двома ма�

ленькими дітьми на руках. І ось

нарешті посміхнулася доля: на

третій рік нам дали службове по�

мешкання: п’ятикімнатна кварти�

ра — на п’ять сімей… А взагалі жи�

ли добре і не жалілися. Такий же

настрій нині у мого сина й онука.

Ще жодного разу не відчув у них

розчарування щодо вибору про�

фесії військового.

— Пройшли роки. Й нині з
висоти прожитого Ви можете
глянути на себе — тодішнього
молодого офіцера. Що у Вашо�
му житті було головним?

— Можливо, для когось це питан�

ня видасться важким, навіть дещо

філософським, однак я відповім

одразу. Для мене була головною

військова служба. Пам’ятаю себе

завжди закоханим в артилерію і

відданим їй. Я буквально був зап�

рограмований на професійне

вдосконалення, хоч розумів, що ін�

коли це було доволі важко для дру�

жини і сім’ї. Ні, я не можу назвати

себе невиправним романтиком,

адже бачив світ таким, яким він є.

Зокрема, не раз чув про відмови

офіцерів йти на підвищення чи пе�

реїжджати до іншого місця служби

через те, що вкорінилися, обжили�

ся. Чув і не розумів, адже мав тільки

одну налаштованість: «Вперед!». Як

у фільмі «Офіцери», пам’ятаєте, го�

ловний герой запитує: «Коли їха�

ти?», а командир відповідає: «Зав�

тра!». Ось і мені для відправки у

В’єтнам дали всього два дні на збо�

ри. Як Вам така перспектива? Нічо�

го, побував на Військовій раді, зро�

бив необхідні медичні щеплення і

поїхав. Пам’ятаю лише очі дружи�

ни, коли проводжала мене у від�

рядження…

— Як Ви оцінюєте своїх нас�
тупників по артилерійській
династії? Чи настільки ж вони
віддані своїй справі?

— Син вже наближається до за�

вершення військової кар’єри.

Він — справжній професіонал, від�

повідальний, дисциплінований

офіцер. Як батько, я по праву гор�

джусь ним, адже Владислав з ди�

тинства виніс і по сьогодні зберіг

любов до армії, до артилерії. Що�

правда, засмучує те, що по сьогодні

він не забезпечений житлом. Це

велика проблема нашого війська, й

Уряд, гадаю, зрештою серйозно

візьметься за неї. Так само підви�

щать і грошове забезпечення, адже

йдеться не тільки про статок офі�

церських родин, але й престиж

державного інституту, яким є ар�

мія. Про це я завжди кажу як своїм,

так і іншим офіцерам. За внука

також впевнений — артилерій�

ській династії не зрадить. Ось Кос�

тянтин розповідає, що лейтенанти

пишуть рапорти на звільнення.

Я запитую: «А ти як?». І чую у відпо�

відь рішуче: «Я буду служити!».

«Служи! Молодець…» 

Підростає ще один онук. Думаю,

також піде по моїх стопах — буде

артилеристом. Зараз він у сьомому

класі, а як буде далі, життя покаже. 

²íòåðâ’þ â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Ôîòî ç àðõ³âó ðîäèíè ×óðñ³íèõ

Êîñòÿíòèíà ùå ë³öå¿ñòîì áóëî

ïîñâÿ÷åíî â àðòèëåðèñòè. Õëîïåöü

ã³äíî âèòðèìàâ îáðÿä: ãîëèìè

ðóêàìè ïðèéíÿâ ãàðÿ÷ó ã³ëüçó

é âäèõíóâ ïîðîõîâ³ ãàçè.
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Промайнули два місяці, проведені

нашими героями у ліцеї. Зміни, які

відбулися з хлопцями, може й не

кидаються у вічі, але, безперечно,

вони відбулися. Зникли розгубле�

ність і відчуття самотності, більш

вправним стало виконання ко�

манд. Залишився сум за домівкою,

але з ним хлопцям доведеться жи�

ти два роки, дорослішати, набира�

тися життєвого досвіду... Вони від�

верті у своїх роздумах про те, як

прожили цей час, що для них вия�

вилося несподівано важким, і що

вони здобули для себе за два місяці.

Äìèòðî Ïîëîâåöü:

— Найважчим випробуванням

для мене виявилось навчання. Во�

но і в школі не дуже легко давалось,

а тут взагалі... Іноді встаю о 5�й го�

дині, щоб «доробити» домашні зав�

дання. Через це не висипаюся. На

щастя, вчителі допомагають. Особ�

ливо мені подобається вчитель

права, який здається дуже оптиміс�

тичною людиною. Тепер я розу�

мію, наскільки серйозне ставлення

в ліцеї до навчання, а я не звик до

таких навантажень. 

Взагалі для мене стало великою

несподіванкою те, що буде так важ�

ко. Особливо відмовлятися від сво�

їх звичок. Щодо дисципліни (Діма

обережно поглядає на свого зам�

комвзводу Мартиненка)... — Наче б

то не було ніяких зауважень, але,

перехопивши здивований погляд

Артема, уточнює: «Та я вже й не

пам’ятаю, може, й були маленькі...».

Не дуже добре я виступив на

спортивних змаганнях — зайняв

лише друге місце, хоча знаю, що

хлопці сподівалися на мене. Для

самого це стало неприємною нес�

подіванкою, але вже потім, у взводі,

я зробив всі вправи для своїх хлоп�

ців і довів, що можу вигравати. Це

для мене було дуже важливо.

За день так утомлююсь, що заси�

наю після відбою миттєво. А ще

тягне додому, не до батьківського

дому, а до школи, до друзів, хочеть�

ся з ними поспілкуватися, все їм

розповісти. Батьки вже приїздили,

і передачку привезли. Та я людина

не жадібна — з хлопцями поділив�

ся й собі трохи залишив. 

Êèðèëî Ïðóññ:

— В нашому взводі не прийнято

приховувати те, що передають

батьки і їсти це поодинці. Звичай�

но, у мене зараз є друзі, що мені

найближчі — Микола Дорош і Ки�

рило Косенко. Вони мені за братів

і навіть одну цукерку на трьох ді�

лимо, щоб всім дісталося. Правда,

одного разу ми з Кирилом поміти�

ли заховані у формі одного з на�

ших хлопців цукерки і це було ду�

же неприємно. Ми йому нічого не

сказали, бо кожний сам для себе

Òåêñò êëÿòâè òðåáà çðîçóì³òè äóøåþ, à á³ëü-
ø³ñòü õëîïö³â ¿¿ ùå íàâ³òü íå ÷èòàëè, õî÷à âîíà
äóæå çì³ñòîâíà ³, ñïðèéíÿâøè ¿¿ íàëåæíèì ÷è-
íîì, êðàùå óñâ³äîìëþºø âñ³ âèìîãè ³ ñàìó
ñóòü æèòòÿ ë³öå¿ñòà, äëÿ ÷îãî òè çíàõîäèøñÿ
â ë³öå¿, ê³íöåâó ìåòó òâîãî ïåðåáóâàííÿ òóò.

««««ЛЛЛЛІІІІЦЦЦЦЕЕЕЕ ЇЇЇЇССССТТТТИИИИ::::     
ЄЄЄЄ    ТТТТААААККККАААА    ММММРРРРІІІІЯЯЯЯ    ————    ССССТТТТААААТТТТИИИИ    ООООФФФФІІІІЦЦЦЦЕЕЕЕРРРРООООММММ»»»»

Учасники спецпроекту «Війська України» про те, з чим власне вони
асоціюють складання Клятви ліцеїста та про свої перші враження
під час навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна



повинен вирішити, як себе поста�

вити в колективі.

Êèðèëî Êîñåíêî:

— Я в інтернаті звик до того, що у

нас все було спільне, і всім, що в те�

бе є, треба ділитися. А тут не всі

хлопці спочатку з цим були згодні:

«Це ж для мене одного привезли».

Правда, пройшов час і тепер з цим

ніяких проблем немає. Коли хтось

отримає зауваження, ми це обго�

ворюємо разом і разом вирішуємо,

що робити далі.

Не очікував, що важким буде са�

ме навчання. Дома звик сидіти,

розмірковувати, нікуди не поспі�

шаючи. А тут все чітко — 3 години і

всі завдання мають бути зроблені.

А ще в школі не дуже полюбляв фі�

зику, а тут несподівано вона стала

найулюбленішим предметом. Ко�

ли було перше звільнення, поїхав

до сестри; здалося, так мало часу з

нею побув, а вже треба повертати�

ся назад. Але й до свого взводу, сво�

єї роти вже тягнуло... Тоді стало яс�

но, що вони поступово стають та�

кож моєю сім’єю. Я думаю, голов�

не — це перший рік: звикаєш, а що

дуже додому тягне — треба терпі�

ти. А я ще хвилююсь, щоб не відра�

хували через оцінки та поведінку. 

В розмову вступає Дорош:

— А мені в школі важче було,

хоча взагалі цей час видався

складним. Як на мене, то дуже

незвичний розклад дня: треба ра�

но прокидатися і спати лягати в

один і той же час. Це напружує, а

ще доводиться «ламати» свій ха�

рактер, змінювати себе. Це не ду�

же подобається, тому що я відчу�

ваю: стаю більш жорстким. Проте

у ліцеї я знайшов справжніх дру�

зів — Кирила Прусса і Кирила Ко�

сенка. 

Нещодавно в ліцеї проходив ша�

ховий турнір, на якому Микола

зайняв перше місце. Але він відма�

хується від того, що в нього неаби�

які здібності до шахів.

— Та легко це було, я навіть не

напружувався. Мене дід навчив,

який дуже добре знався на грі в

шахи. 

Але саме його перше місце та

друге місце, що зайняв Кирило

Прусс, вивели 3�й взвод в число лі�

дерів. Тепер вони захищатимуть

«шахову честь» 4�ї роти.

Êèðèëî Ïðóññ:

— В ліцеї навчатися важче, ніж у

школі. Може, тому, що там мене

вже добре знали вчителі, і, знову ж

таки, навкруги були всі знайомі об�

личчя. До того ж, вдома я сам роз�

поділяв час, необхідний для уроків.

А тут за три години я поки що не

встигаю все вивчити, а після від�

бою вже не посидиш над книжка�

ми, як вдома. І вимоги до нас з боку

вчителів високі, а оцінки поки що

низькі. Але це не в мене одного, ба�

гато хлопців отримують бали,

нижчі шкільних. Не завжди зрозу�

мілий матеріал, не завжди можна

отримати допомогу від викладачів.

А через те, що від наших оцінок те�

пер залежать наші «ували», то всі

переживають. 

Я в школі захоплювався фізикою,

а коли прийшов сюди, то ще біль�

ше переконався в своєму виборі,

тому що у ліцеї дуже сильний вик�

ладач фізики — Лариса Іванівна,

яка вразила мене з першого уроку.

Вона ставиться до нас з порозумін�

ням, завжди приділяє увагу, тож у

мене і предмет улюблений є, і вчи�

тель.

Важко дається розлука з близь�

кими, особливо з моєю дівчиною.

Вона приїздить до мене, але не мо�

же це робити часто... 

Дисципліну поки що порушуємо,

навіть декілька пояснювальних на�

писали нашому командиру, в ос�

новному через сміх у строю. Я ро�

зумію, це його дратує, та й ми не

праві. Але потрібний був час, щоб

це зрозуміти, визначитися, що

можна робити, а де треба себе

стримувати. Тож ми зібралися

втрьох: я, Косенко і Дорош, і вирі�

шили для себе — все, пора закінчу�

вати з цими дитячими іграми. А ще

я став в роті журналістом і це дуже

добре для мого рейтингу.

Àðòåì Ìàðòèíåíêî:

— Це дуже дієва система — рей�

тинги. Вони будуть проводитись в

кінці семестру і складатимуться з

середнього балу по навчанню, дис�

ципліні. Враховуватимуться всі за�

охочення і зауваження, які будуть

записані в особистій картці. Перші

три місця в рейтингу забезпечать

хлопцям додаткову добу до відпус�

тки або «подяку» від командування.

Тож рейтинг визначає, хто на якій

позиції, до речі, останні за рейтин�

гом, як правило, в майбутньому

відраховуються з ліцею. Всі подяки

АКТУАЛЬНО

Â íàøîìó âçâîä³ íå ïðèéíÿòî

ïðèõîâóâàòè òå, ùî ïåðåäàþòü

áàòüêè, àáè ïîò³ì ¿ñòè öå ïîîäèíö³:

íàâ³òü îäíó öóêåðêó 

³ òó íà òðüîõ ä³ëèìî...



і догани об’являються перед стро�

єм, це не робиться таємно. І обра�

жатися треба не на командира в та�

кому разі, а на самого себе... 

Дякувати Богові, серйозних

проступків у моєму взводі не було.

Правда... було дещо. Одного разу

ліцеїст з іншого підрозділу насмі�

тив на нашій території. Але ж мої

хлопці старалися, прибирали, то�

му я зробив зауваження, змусив

прибрати. А потім він з друзями

«запросив мене для розмови», і це

побачили хлопці з мого взводу, а

потім і роти. Ну, і кинулися на за�

хист всі. Мені дуже сподобалося,

що хлопці відчули себе єдиним ко�

лективом, коли і один за всіх, і всі

за одного.

***

23 жовтня хлопці дали «Клятву

ліцеїста». Який слід залишить ця

подія в їх житті? Чи в повній мірі

вони усвідомлюють важливість

урочистих слів «Клятви»? 

Àðòåì Ìàðòèíåíêî:

— Я добре пам’ятаю, як це відбу�

валося у Боярському ліцеї, але зно�

ву складатиму клятву і маю отри�

мати нове посвідчення. Текст клят�

ви треба зрозуміти душею, а біль�

шість хлопців її ще навіть не

читали, хоча вона дуже змістовна і,

сприйнявши її належним чином,

краще усвідомлюєш всі вимоги і

саму суть життя ліцеїста, для чого

ти знаходишся в ліцеї, кінцеву мету

твого перебування тут. І розрахо�

вана клятва не на маленьких хлоп�

чиків, а на людей, які здатні визна�

читися в своєму житті. Адже сам

вступ до ліцею — це вже свідомий

крок.

Êèðèëî Ïðóññ:

— Я думаю, що до складання

клятви треба готуватися заздале�

гідь. І воно не повинно стати ні для

кого несподіванкою, адже це дуже

серйозна річ. Але я особисто на�

віть без складання клятви готовий

служити Батьківщині. Для мене це

буде дуже урочиста подія, адже ми

заприсягнемося своїй державі і

своєму народові. Клятва пов’яже

мене з військовим життям, і через

це я стану на голову вище своїх од�

нолітків.

Êèðèëî Êîñåíêî:

— Думаю, що після складання

«Клятви», у нас почнеться інше

життя, адже ми будемо вірно слу�

жити Україні. З’явиться подвійна

відповідальність не тільки перед

тими, з ким ти навчаєшся, а й пе�

ред людьми, які знаходяться поза

ліцеєм. Я готовий скласти «Клятву

ліцеїста», після цього здійсниться

моя мрія — я стану захисником

Вітчизни.

Êîìàíäèð 2-¿ ðîòè ìàéîð

².Øïèðêî: 

— Раніше я проходив службу у

101�й бригаді охорони Міністерс�

тва оборони України, але сталося

так, що пропозиція служити в ліцеї

співпала з моїм бажанням. Свого

часу, з 1992 до 1995 року я сам був

ліцеїстом Львівського військового

ліцею імені Героїв Крут. Тож я розу�

мію хлопців, те, що вони наразі пе�

реживають.

Юнаки сумують за домом і свої�

ми близькими. Але подекуди увага

батьків їм стає на заваді. Коли спіл�

кування з рідними стає надмірним,

то нанівець зводить наші зусилля

по вихованню самостійності та

відповідальності. Часто�густо бать�

ківські телефонні дзвінки лунають

вже після відбою, коли хлопці

сплять. Рідним хочеться почути го�

лос свого чада, вони не розуміють,

що хлопець не виспиться; до того

ж такі розмови не завжди його під�

бадьорюють, а можуть змусити ще

більше сумувати за домом. 

Зовсім скоро моя рота складати�

ме «Клятву ліцеїста». Це, на мій пог�

ляд, головна подія в житті ліцеїстів,

адже після неї вони стануть пов�

ноправними членами ліцейського

братства. Ми вже почали до цього

готуватися: проходимо урочистим

маршем, виконуємо пісню, відпра�

цьовуємо комплекс рукопашного

бою і вільних вправ. 

За ті два місяці, що минули, хлоп�

ці зробили значний «стрибок» в ус�

відомленні того, чого вони праг�

нуть і що вимагається від них: якщо

одягнув форму, то маєш дотриму�

ватися певних правил, виконувати

певні вимоги. Їх свідомість зараз

формується від поняття «хочу» до

«треба». Багатьом з них важко, пот�

рібен час для розуміння того, що

відповідальність за свої вчинки те�

пер повністю лежить на них са�

мих. Не все виходить, але вони

прикладають чимало зусиль. 

Дуже сильна особистість — зам�

комвзводу Артем Мартиненко,

який завдяки своєму авторитету,

своїй порядності і старанності ви�

вів взвод на перше місце. Звичай�

но, під час розмов з хлопцями я

дізнаюсь про їхні проблеми, які

потребують мого втручання, але

на 80 відсотків сам знаю, чим живе,

чим «дихає» кожний ліцеїст моєї

роти. І не менше самих хлопців пе�

реживаю за результати їхнього

навчання.

Âäîìà, âèêîíóþ÷è øê³ëüíå çàâäàííÿ

ÿ çâèê ïîäîâãó ñèä³òè,

ðîçì³ðêîâóâàòè. À òóò âñå ÷³òêî —

òðè ãîäèíè ³ âñå ìàº áóòè çðîáëåíî.
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Можливо, декому із сучасних мо�

лодих, і не тільки молодих, людей

важко уявити ту величезну радість,

піднесення, гордість, які охопили

тоді більшість українства. Але учас�

ники чи свідки тих подій, ті, хто

неупереджено їх вивчає, знають:

підстави для такого сприйняття

були більш ніж вагомі. Визволення

України стало одним з найважли�

віших етапів на шляху до повного і

остаточного розгрому в 1945 році

фашистських претендентів на сві�

тове панування. То була Перемога

всіх чесних людей на Землі. Вона

врятувала людство від фашист�

ського рабства, а багато народів, в

т. ч. і український, які нацисти та їх

поплічники вважали нижчою ра�

сою, неповноцінними, — від зник�

нення. Адже 26 держав, серед яких

США, Велика Британія, СРСР, які

назвали себе Об’єднаними Нація�

ми, в своїй Декларації, підписаній

1 січня 1942 р. у Вашингтоні, зая�

вили, що вони у Другій світовій

війні «будучи впевненими, що пов�

на перемога над їх ворогами необ�

хідна для захисту життя, свободи,

незалежності і релігійної свободи і

для збереження прав і справедли�

вості як у їх власних країнах, так і в

інших країнах… зайняті загальною

боротьбою проти диких і звірячих

сил, що прагнуть підкорити світ» і

зобов’язувались «використати всі

свої ресурси військові або еконо�

мічні проти членів Троїстого пакту і

тих, хто приєднався до нього…». То�

му в 1939–1945 рр. Об’єднані Нації

вели війну проти фашистської Ні�

меччини та її союзників, які намага�

лися зробити так званих арійців во�

лодарями планети, інші народи

значною мірою винищити, а уцілі�

лих — перетворити на своїх рабів.

Цими незаперечними обстави�

нами, в першу чергу, обумовлюєть�

ся характер, тобто визначальні оз�

наки, властивості, риси участі ук�

раїнства в Другій світовій війні. У

зв’язку з цим ще раз підкреслимо,

що битви з фашистськими загар�

бниками українство розпочало ще

в березні 1939 р., коли союзник на�

цистської Німеччини хортистська

Угорщина за підтримки Гітлера на�

пала на Карпатську Україну. Слабо

озброєні закарпатські українці за

підтримки співвітчизників з�за

кордону першими вступили в не�

рівні бої із завойовниками. І хоча

воєнні події тоді ще не набули

всесвітнього розмаху, саме з цього

АКТУАЛЬНО

28 жовтня — 66Cта річниця визволення України 
від німецькоCфашистських загарбників

2010 ðîêó ëþäñòâî â³äçíà÷àº 65-òó ð³÷íèöþ
íåçàáóòíüî¿ ïåðåìîãè Îá’ºäíàíèõ Íàö³é íàä
í³ìåöüêèì ôàøèçìîì, ÿïîíñüêèì ì³ë³òàðèç-
ìîì òà ¿õ ñîþçíèêàìè â Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.
Îñ³íí³ìè äíÿìè 1944 ðîêó çàê³í÷èëèñü áî¿,
ÿêèìè áóëî çàâåðøåíî âèãíàííÿ çáðîéíèõ ñèë
ãîëîâíîãî âèíóâàòöÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ — ôà-
øèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè òà ¿¿ ñàòåë³ò³â ç óêðà¿í-
ñüêèõ çåìåëü. 28 æîâòíÿ áóëè çâ³ëüíåí³ îñ-
òàíí³ óêðà¿íñüê³ ì³ñòà — Óæãîðîä ³ ×îï. Öåé
äåíü ñòàâ äíåì ïîâíîãî âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè
â³ä í³ìåöüêî-ðóìóíî-óãîðñüêèõ îêóïàíò³â. 

Визволення України стало одним з найважливіших етапів
на шляху до повного і остаточного розгрому в 1945 році
фашистських претендентів на світове панування. 

ЗЗЗЗІІІІ     ССССЛЛЛЛЬЬЬЬООООЗЗЗЗААААММММИИИИ    ННННАААА    ООООЧЧЧЧААААХХХХ
ССССВВВВЯЯЯЯТТТТОООО



часу українство було вимушене

вести війну проти чужоземних

зайд. І масштаби воєнних дій через

закономірний зв’язок суспільних

подій, які складали це конкретно�

історичне явище — Другу світову

війну, нестримно розширювались.

Таким чином, Велика Вітчизняна

війна проти фашизму охопила

1939–1945рр. і була складовою

частиною війни Об’єднаних На�

цій проти німецьких та японських

претендентів на світове пануван�

ня. Воюючою стороною в Другій

світовій війні Об’єднаними Нація�

ми визнана Україна, її народ. Різні

суспільно�політичні об’єднання

входили до складу цієї воюючої

сторони постільки, поскільки во�

ни боролись з фашистськими аг�

ресорами.

Дуже важливо долати стереоти�

пи в розумінні тих подій. Адже вій�

на була надзвичайно складним

процесом. В ній радість перемог

була «зі сльозами на очах». Наші

землі, міста і села, народне госпо�

дарство, культура були вщент зруй�

новані. Але найбільш трагічним і

непоправним була загибель кож�

ного четвертого громадянина до�

воєнної України. Сучасним поко�

лінням необхідно знати всю прав�

ду, якою вона не була б. Але склада�

ється враження, що нині одні

хибні уявлення про війну (суціль�

не геройство під керівництвом

партії і мудрих воєначальників) за�

мінюються іншими, не менш по�

милковими (суцільні прорахунки,

злочинні дії тих, кого ще недавно

прославляли і, навіть, — думки про

те, навіщо вони опирались агресо�

рам і т. д. і т. п).

Знаковою подією стало підпи�

сання українцем генералом

К.М. Дерев’янком 2 вересня 1945 р.

Акту про беззастережну капітуля�

цію Японії, який таким чином пос�

тавив останню крапку в Другій сві�

товій (в 2007 р. за пропозицією ав�

тора цієї статті, підтриманої

багатьма визначними діячами, на�

уковцями та установами, К.М. Де�

рев’янку було присвоєно звання

Героя України (посмертно). Тоді ж,

в 1945 р. поставлений делегацією

УРСР підпис під Статутом ООН оз�

начав юридичне визнання України

як одного з її фундаторів членом

Об’єднаних Націй. Тим самим під�

тверджувався статус українського

народу як однієї з воюючих сторін,

що в складі антигітлерівської коа�

ліції внесла значний вклад в роз�

гром спільного для всього людства

ворога в Другій світовій війні. 

За перемогу над фашизмом Ук�

раїна заплатила страшну руйнівну

і криваву ціну. Майже на 14 млн чо�

ловік зменшилось за роки Другої

світової її населення. Прямі люд�

ські втрати, що перевищували від�

повідні втрати будь�якої іншої кра�

їни світу, поєднувались зі страшни�

ми руйнуваннями: німецько�руму�

но�угорські окупанти знищили

714 українських міст, 28 тис. сіл (в

т.ч. 250 було спалено разом з жите�

лями), 419 тис. виробничих спо�

руд, 491 тис. житлових будинків,

18,2 тис. закладів освіти, науки і

культури, розграбували величезні

матеріальні і духовні цінності. 

Україна була однією з основних

ділянок воєнних дій під час Другої

світової війни. Понад 7 млн грома�

дян України воювали з фашист�

ською навалою в рядах Збройних

Сил СРСР, що становило 23% їх

складу. В партизанських загонах,

підпільних патріотичних органі�

заціях різних напрямів боролося

біля мільйона людей, з яких поло�

вина загинула. Кожна третя наго�

рода (із 7 млн орденів та медалей,

якими були відзначені радянські

воїни) вручена представникам Ук�

раїни. Понад 2300 наших земляків

отримали звання Героя Радянсько�

го Союзу, 32 були відзначені цією

нагородою двічі, а український

льотчик Іван Микитович Кожедуб

став тричі Героєм. 

Пам’ятаймо всіх, хто боровся за

свободу свого народу, визволяючи

його в роки Другої світової війни!

Âîëîäèìèð ØÅÂ×ÅÍÊÎ, 

äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê

Îêóïàíòè çíèùèëè 714 óêðà¿íñüêèõ

ì³ñò, 28 òèñ. ñ³ë, ïîíàä ì³ëüéîí

âèðîáíè÷èõ ñïîðóä, æèòëîâèõ

áóäèíê³â, çàêëàä³â îñâ³òè, 

íàóêè ³ êóëüòóðè... 
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АКТУАЛЬНО

У 2010�й рік — ветеранів, автором

статті теж пропонуються для чита�

чів листи з фронту. Написані вони

людиною з нетиповим для радян�

ського періоду ім’ям, яке негатив�

но сприймається багатьма людь�

ми — Адольф.

Павленко Адольф Аврамович на�

родився у 1923 році на Полтавщи�

ні в сім’ї вчителів. Через деякий час

його батько був запрошений пра�

цювати на фізичний факультет Ки�

ївського державного університету,

пізніше став його деканом. У

1940 р. Адольф закінчив школу у

м. Києві і вступив до цього вузу. З

початком війни батько з сином

розлучилися. Але домовилися, що

спробують налагодити листування

між собою через Київський універ�

ситет і Академію наук Української

РСР в евакуації. Через деяких час

батько був відкликаний з фронту й

почав роботу над оборонною те�

матикою в евакуйованому інститу�

ті фізики, вони змогли писати од�

не одному. 

За період з січня 1942 р. до жов�

тня 1943 р. (загинув командир зе�

нітної кулеметної установки гвар�

дії сержант А. Павленко 18 жовтня

1943 р., коли йому було 20 років)

ним написано 70 листів.

Ці відверті свідчення йшли до

нас дуже довго й тому особливо

цінні. Написані вони людиною, яка

мала близькі до наших інтереси й

зрозумілі нам переживання, що дає

можливість особливо ясно відчути

стан людини в час лихоліття, вик�

ристалізувати те, що змушувало її

боротись за життя й не шкодувати

його. 

Про що писав у своїх листах До�

ля (так називали його близькі)?

Про Україну і Київ, про бої і фрон�

товий побут, намагання удоскона�

Îñòàíí³ì ÷àñîì â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ç’ÿâëÿºòüñÿ áàãàòî ñòàòåé, ÿê³ âèñâ³òëþþòü òå-
ìàòèêó ÷àñ³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
1941–1945 ðîê³â, ìàþ÷è çà îñíîâó ôðîíòîâ³
ëèñòè. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí òàêîãî ³íôîðìàö³éíîãî
çàõîïëåííÿ º ³íòåðåñ ïåðåñ³÷íîãî ãðîìàäÿíè-
íà äî ïîä³é â³éíè, ÿêà ïðàêòè÷íî íå îá³éøëà
æîäíî¿ ñ³ì’¿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ íàìàãàííÿ ä³ç-
íàòèñÿ ïðî ðåàë³¿ òèõ ÷àñ³â íå ÷åðåç àêàäåì³÷í³
òðóäè (äîñèòü çàïîë³òèçîâàí³ ³ ñóá’ºêòèâí³),
à ÷åðåç ñêóï³ ðÿäêè, íàïèñàí³ áåçïîñåðåäí³ìè
ó÷àñíèêàìè â³éíè. 

««««ККККооооллллииии    ввввііііддддввввоооодддджжжжуууу    ббббіііінннноооокккклллльььь    ввввіііідддд    ооооччччеееейййй
іііі оооогггглллляяяяддддааааююююссссьььь     ннннааааввввккккррррууууггггииии,,,,     ттттоооо    ззззггггааааддддууууюююю
ччччооооммммууууссссьььь     ббббііііллллуууу    лллллллляяяяннннуууу    ссссооооррррооооччччккккуууу,,,,     ссссттттаааарррраааанннннннноооо
ввввиииишшшшииииттттуууу    ррррууууккккааааммммииии    ммммааааттттеееерррріііі»»»»
На шпальтах «Війська України» — листи з фронту
нашого співвітчизника Адольфа Павленка, який,
як і мільйони радянських солдат, ціною власного
життя наближав свято Великої Перемоги.



35

ПОЛЬОВА ПОШТА

лити зброю та її використання; ба�

жання побачити рідних; про бо�

ротьбу з повсякденними негараз�

дами; захоплювався оточуючою

природою; аналізував ситуацію в

світі; слідкував за звільненням міст

і селищ України; писав про велике

значення у підтриманні високого

морально�психологічного стану

воїнів листів від рідних. Майже в

кожному листі є згадка про фізику

та її прикладне значення.

До звільнення Києва ще було да�

леко. А поки …

6 серпня 1942 р. Пригадую, як

відходили з охопленого загравами

пожеж Києва, тому що нависла

загроза оточення.

2 червня 1943 р. Минає другий

рік війни… ще зовсім недавно оруду�

вав лопаткою, будуючи оборонні

споруди навколо Києва, а потім

був перехід через Яготин, Прилуки,

Зіньків…

26 червня 1943 р. Згадав Київ

1941 року. У цей день по�справ�

жньому побачив і запам’ятав, що

таке війна: над містом полинули

гудки заводів, фабрик і паровозів,

різко завила сирена в універси�

тетському дворі. Зачастили кро�

ки перехожих на вулицях, міліціо�

нери в синій формі вимагали тер�

міново зачиняти вікна і зійти з

тротуарів, супроводжуючи ці вка�

зівки безперервними свистками.

На вулиці залишилися лише люди з

протигазами на боках і червони�

ми пов’язками на руках. А ось тоді

з боку Поста�Волинського почувся

грізний гул, а слідом за ним і незна�

йомий ще тоді свист бомб. Розляг�

лися сильні вибухи, стовпи диму і

вогню довго стояли в жаркому, не�

рухомому, червневому небі. Засту�

котіли зенітки, і білі спалахи роз�

ривів марно гналися за літаками,

що борознили небо. Вже тривалий

час мене, мабуть, як і інших, не за�

лишає думка: як же так сталося,

що готувалися ретельно до війни,

учбовими тривогами чекали на її

початок і раптом все пішло по ін�

шому сценарію? Та гай�гай, розби�

ратися вже будемо по війні.

1942 ð³ê.

«4 серпня» …Перебуваю на Воро�

незькому фронті. Моя посада —

командир відділення взводу ППО

(сержант), в моєму підпорядку�

ванні — обслуга зенітного кулеме�

та. Чергуємо обслугами по 8 годин

на добу… Живемо в бліндажах по�

армійськи. А ось учора, тільки змі�

нився з чергування біля кулемета,

як викликає мене командир взво�

ду — лейтенант. «Ну, — каже, —

танцюй». «А що таке?» — я йому.

Але вже помітив у його руках лис�

та, написаного знайомим почер�

ком. Що ж, затанцював я йому на�

шого гопака… 

6 серпня …Коротке переформу�

вання, і із бійців, що мають серед�

ню освіту і вищу, сформували ку�

леметну роту. Спочатку йшли

пішки…. І от цікаво: в хуторі Ра�

хунка, на Волзі, почув українську

мову — ті ж самі «о лихо», «о боже»,

«на лежанці» і т.д…

4 вересня …Недавно перейшли на

нове місце, до переправи через Дон.

У невеликому переліску вирили

окопи і накрили їх, бо німецькі мі�

номети не дають спокою. Від без�

перервного риття страшенно

втомився, так хочеться відпочи�

ти, до того ж сонечко сяє і подуває

легенький вітерець, зовсім як у нас

на Україні… 

27 вересня ...Українців залиши�

лось дуже мало. Рідко де почуєш ук�

раїнську мову, та й сам уже більше

по�російськи «норовишся», бо таке

оточення. Коли пишеш, то за�

мість «и» — «ы» навертається; за�

мість «з» — «с», і лише «і» своє три�

мається. Ще чого, як живий зали�

шусь, рідну мову забуду. Але ні, мо�

ва — це моє повітря...

1943 ð³ê

19 січня …Сьогодні стало відомо,

що Сталінград тепер зовсім наш.

Це чудово! Поступово прибувають

книги (від батька): «Українська лі�

тература», «Історія України», ряд

брошур. Але я повинен зауважити,

що тут не завжди можна чита�

ти подібні книги, до того ж книги

мої одновояки стараються швид�

ше на цигарки пустити і спалити

їх, тобто скурити. ...

28 січня …У нас новий командир

взводу з Рубіжного, добрий старий

з вусами Тараса Бульби. Герой Ра�

дянського Союзу…

19 березня …Наша частина за�

раз в обороні, але всі чекаємо вели�

ких подій. Удень працюємо або від�

почиваємо. Пробували оце якось

співати українських пісень —

«Йшли дівчата в поле жати», «Ой

за гаєм�гаєм» та інших…

5 травня …З боями просуваємось

на захід, і знову необхідно споруд�

жувати бліндажі, окопи... Часу об�

маль, писати ніколи. Добірка книг

Чехова, Пушкіна та інших посту�

пово перетворюється в невеличку

фронтову бібліотечку російських

класиків. Жаль, немає наших вели�

ких земляків... У нас не гірші.

10 травня …Одержав також

уривки з творів Пушкіна — дуже

приємно прочитати! Якби була

можливість, то читав би без пе�

рерви видання творів цього вели�

кого поета. Мені незрозуміло, чому

вдома у мене не було жодного на�

хилу до літератури, а шкода. Ма�

буть, тоді я ще не досить розумів,

що таке література. В мої роки

багато чого з Пушкіна необхідно

знати… Цікаво одержати збірник

творів В. Г. Короленка… 

12 серпня …Днями написав вірш

«Мені приснилась Україна», прис�

вячений матері і братові в день їх�

нього звільнення, гадаю, такий час

настав.

Ð³äêî, äå ïî÷óºø óêðà¿íñüêó ìîâó,

òà é ñàì óæå á³ëüøå ïî-ðîñ³éñüêè

«íîðîâèøñÿ». Ùå ÷îãî, ÿê æèâèé

çàëèøóñü, ð³äíó ìîâó çàáóäó. Àëå

í³, ìîâà — öå ìîº ïîâ³òðÿ...
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Не можна без хвилювання чита�

ти листи Долі про матір. Від любо�

ві до матері зароджується любов до

своєї «малої Батьківщини», патріо�

тичні почуття підіймаються до ус�

відомленої любові до України.

2 червня .…Дороге обличчя літ�

ньої матері, зморшки на щоках і

глибокі запалі очі так і стоять

переді мною.

21 червня …Згадав шумні фрон�

тові дороги, …матір із смутними

очима, в чоботях і легенькому

осінньому пальті, з моїм мішком за

плечима. Вона важко сходила на

гору, з якої було видно якісь далекі

вогні й ні однієї сльозинки не зро�

нила, коли востаннє наші погляди

зустрілися в страшній безнадій�

ності…

6 липня 1943 р. ...Коли відводжу

бінокль від очей і оглядаюсь нав�

круги на зелену природу, то згадую

чомусь білу лляну сорочку, старан�

но вишиту руками матері голуби�

ми нитками. Може, й зараз вона

десь протягує нитку й згадує про

нас.

В багатьох листах сержант Пав�

ленко розповідає про бої, фронто�

ве життя, пошук можливостей

удосконалити бойову майстер�

ність, приклади ентузіазму, хороб�

рості.

17 серпня 1942 р. ...Писати роз�

ташувався на плащпалатці біля

окопу, натхнення піддає міномет�

ний вогонь. Свистять кулі, та

найбільше дошкуляють німецькі

міни — від них і втрати найбільші.

Дехто з наших вже загинув, інших

поранило. Одного пораненого я

тягнув цілу ніч до переправи, дуже

вимучився, але це був мій друг.

16.10.42 р. ...Нашим кулеметни�

кам теж багато роботи, а ще не

пощастило — в одному (кулеметі)

зламався пристрій, що викидає

порожні гільзи з патронника. Доки

розібрали, а мороз же, збігали на

склад, багато пролетіло німець�

ких літаків, і допомогти ми нічим

не могли нашим бійцям. Тепер ку�

лемет працює безвідмовно.

15.02.43 р. ...Тату, дуже прошу

розшукати інструкцію до кулеме�

та ДШК�12,7 — хочу виготовити

прилад для визначення відстані до

літаків. Для цього необхідні та�

кож таблиці тригонометричних

функцій...

14.04.43 р. ...Зробив сонячний го�

динник. На подив моїх товаришів,

він повідомляє нам час у повній

відповідності з командирським го�

динником....

23.06.43 р. ...Десь зверху посипа�

лась земля, трава, шматки жита,

а дим і гар вибуху, відповідно до

максвелівського розподілу, запов�

нили весь неширокий прохід.... сна�

ряди продовжують падати з ні�

мецькою точністю, з досить вели�

кою частотою, і звукові хвилі різ�

ної довжини поширюються в усі

боки спотвореного простору, то

додаючись, то розпадаючись. Пос�

тупово, але з малим прискорен�

ням, обстріл починає стихати....

6 липня 1943 р. По сопці б’є наша

і німецька артилерія. Східний схил

перетворено у переоране поле, і не

одна тисяча осколків посіяна там.

Щодня один чи два рази, а сьогодні

цілу ніч німці довбають жорсто�

кими артнальотами висоту і все,

що знаходиться на ній, …чорні

стовпи разом із груддями землі

здіймаються в повітря; гул сто�

їть у вухах, а серце боляче стиска�

ється, коли думаєш про людей, що

перебувають у цьому вихорі вогню.

При спалахах ракет видно клубки

диму, довгі кулеметні черги трасу�

ючих куль і людей, що перебігають

у цьому пеклі. Горизонт оповитий

намистом спалахів і вибухів усіх

видів артилерії, а повітря сповне�

не виттям мін і снарядів.

Найбільшу радість солдату при�

носили листи з дому. Під час війни

важко переоцінити їх значення...

Паперу, олівців, чорнил практич�

но не було. Тому листи («конспект

на батьківщину») писали і на об�

гортці з пачки тютюну і пшоняно�

го концентрату і, навіть, на корі де�

рев, огризками олівця, чорнилом,

виготовленим «з німецької ракети».

15.02.43 р. ...Хочеться написати

докладніше, до того ж красиво,

різні думки огортають душу, коли

сідаю писати. Та я не письменник, і

здібності до цього виду мистец�

тва у мене аж ніяк не проявля�

ються. А крім того, зовсім немає

часу... Ось у такій обстановці чо�

мусь з’являється гаряче бажання

бачити всіх нас живими, так, пря�

мо зараз!..

1.03.43 р. …Читаю, правда, хви�

линними уривками. Я радію, що не

втратив цікавості до світу. Мені

здається, цікавість ця навіть за�

гострилася. Те ж саме спостерігаю

і в товаришів. Жадібно чекають на

листи. Просять розповісти про

прочитане. І це тоді, коли війна.

12.08.43 р. ...Одержав кілька лис�

тів, саморобний зшиточок з таб�

лицями і бандероль з книжкою

«Парень із Парижа». Моя бібліоте�

ка викликає тут загальне захоп�

лення, а іноді й непорозуміння бу�

вають: чому це так? Якось одна

високопоставлена особа запитала

у мене: навіщо тобі такі книжки

надсилають? При цьому питання

супроводжувалось пильним погля�

дом, що мені аж ніяково стало. Нез�

розуміло, чому книжки, пара друко�

ваних аркушів, аркуші чистого па�

перу й газети, ручка і чорнило вик�

ликають таке ставлення?

4.09.43 р. ...Повернувся з санбату

«додому» (в частину) і мені вручи�

ли відразу кілька листів. ... Мабуть,

такого листування немає у моїх

вояк, та й писати не кожен бажає

в таких умовах.

4 вересня 1942 р. Горить населе�

ний пункт на протилежному боці,

АКТУАЛЬНО

Áàãàòüîõ òîâàðèø³â ³ äðóç³â óæå

íåìàº ñåðåä æèâèõ. Ñóìíî äèâèòèñÿ

íà òðèêóòíèêè ëèñò³â äî îäíîãî

ç íèõ: ïèøå ä³â÷èíà, à õëîïöÿ âæå

òðè òèæí³ íåìàº íà çåìë³…
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з цього міста вже нічого не лиши�

лось… Я був в цьому місті: зруйно�

вані будинки, зруйнована лінія за�

лізниці, скрізь розкидані уламки

домашніх речей і майна… Населен�

ня немає, порожніми стоять сараї

і хліви… Мурашки пробігають по

тілу, коли охоплюєш зором таку

картину…

16 грудня 1942 р. Усі села навко�

ло спалені дощенту — самі фунда�

менти та обгорілі пеньки стир�

чать з�під снігу. Лісів — і тих мало

залишилось…

6–8 червня 1943 р. Вчора вранці

загинув наш товариш. У нього вдо�

ма, лишилося шестеро дітей. На�

дішлемо гроші. Напишемо листи.

Уявляю, яке горе прийде в цю родину...

26 вересня 1943 р. Сумно стає на

серці, коли дивишся на зруйноване

місто, а груди наповнюються нес�

терпним бажанням скоріше по�

карати винуватців цієї війни, що

призвела до таких великих руйну�

вань і принесла стільки страж�

дань нашому народу. 

А менш ніж за місяць Адольфа

Павленко не стало. Він загинув 18

жовтня 1943 р. на висоті 191,6, в

районі станції Опухлики Невель�

ского району Псковської області

(Російська Федерація) при від�

битті нальоту німецьких пікірую�

чих бомбардувальників. Там же

був і похований. З часом, за допо�

могою російської громадськості

та військових, був перепохова�

ний біля братської могили в селі

Спас�Балаздінь тієї ж області.

Батько в 1945 р. відвідав місце ос�

таннього бою, але знайти могилу

сина йому не вдалося. Знайшов її

брат Долі Владислав в 1965 р. Він і

підготував до друку збірку листів

Адольфа.

В 2008 р. за сприяння доньки

Владислава Аврамовича — Лідії

Владиславівни збірка листів поба�

чила світ окремим виданням. 

Прізвище Павленка А.А. викарбу�

ване на меморіальній дошці в вес�

тибюлі головного корпусу Київ�

ського національного університе�

ту імені Тараса Шевченка серед

імен інших студентів і викладачів,

що загинули в роки війни.

Ìèêîëà ÄÎÐÎÕÎÂ

Àâòîð ñòàòò³ âèñëîâëþº ãëèáîêó

âäÿ÷í³ñòü Ë³ä³¿ Ïàâëåíêî çà íàäàí³

ìàòåð³àëè ³ òó ðîáîòó ç ïàòð³îòè÷íîãî

âèõîâàííÿ, ÿêó âîíà ïðîâîäèòü ç ìî-

ëîääþ.

ПОЛЬОВА ПОШТА

24 æîâòíÿ 2010 ðîêó íà 75 ðîö³

æèòòÿ ïîìåð âèäàòíèé ðàäÿíñüêèé

âîºíà÷àëüíèê — ãåíåðàë-ëåéòåíàíò

ÒÊÀ× Áîðèñ ²âàíîâè÷, ÿêèé ó 1980-

1982 ðîêàõ êîìàíäóâàâ 40-îþ Çà-

ãàëüíîâ³éñüêîâîþ àðì³ºþ â Ðåñïóá-

ë³ö³ Àôãàí³ñòàí.

Íàðîäèâñÿ Áîðèñ ²âàíîâè÷ íà

Õìåëüíè÷÷èí³. Ïðîéøîâ ñëàâíèé

æèòòºâèé øëÿõ â³ä êóðñàíòà äî ãåíå-

ðàë-ëåéòåíàíòà.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè â 1954 ðî-

ö³ âñòóïèâ äî Õàðê³âñüêîãî òàíêîâîãî

ó÷èëèùà. Çà 20 ðîê³â ïðîéøîâ øëÿõ

â³ä êîìàíäèðà òàíêîâîãî áàòàëüéîíó

äî ïåðøîãî çàñòóïíèêà êîìàíäóâà÷à

13-þ àðì³ºþ, äèñëîêîâàíî¿ ó Ð³âíîìó.

Áðàâ ó÷àñòü ó ïîä³ÿõ â Óãîðùèí³ â

1956 ðîö³ é íà îñòðîâ³ Äàìàíñüêîìó

â 1969 ðîö³. Âæå â 39 ðîê³â ñòàâ ãå-

íåðàë-ìàéîðîì, à â 44 - êîìàíäóâàâ

àðì³ºþ.

Ç 1980 ïî 1982 ðîêè áóâ êîìàí-

äóâà÷åì 40-¿ Çàãàëüíîâ³éñüêîâî¿

àðì³¿ â Ðåñïóáë³ö³ Àôãàí³ñòàí. Ðîç-

ðîáëÿâ âåëèêîìàñøòàáí³ îïåðàö³¿, ó

òîìó ÷èñë³ îïåðàö³é «Óäàð» òà «Óäàð-

2» (1980).

Çà äâà ðîêè êîìàíäóâàííÿ àðì³-

ºþ òàíê³ñòîâ³ Áîðèñó Òêà÷ó ïî ê³ëü-

êîñò³ ãîäèí íàëüîòó ìîæíà áóëî

ïðèñâîþâàòè çâàííÿ ëüîò÷èêà ïåð-

øî¿ êàòåãîð³¿. Ó íüîãî áóâ «ñâ³é» Àí-

26 ³ âåðòîë³ò, ç ÿêèõ â³í âèõîäèâ íå-

íàäîâãî — àáè ðîç³áðàòèñÿ â ñèòóà-

ö³¿, äàòè ðîçïîðÿäæåííÿ ³ ëåò³òè äà-

ë³. Òîä³øí³é êîìåíäàíò Êàáóëà

çãàäàâ íàâ³òü ïðî ïð³çâèñüêî, ÿêå

äàëè Áîðèñó ²âàíîâè÷ó: «Áåçâè¿çíî

çíàõîäèâñÿ Áîðèñ Òêà÷ â ÷àñòèíàõ ³

áîéîâèõ ïîðÿäêàõ, íà îïåðàö³ÿõ, çà

ùî ³ îòðèìàâ ïð³çâèñüêî «îêîïíèé

ãåíåðàë». 

À îñü ÿê çãàäóâàâ ïðî íüîãî â³äî-

ìèé âîºíà÷àëüíèê òèõ ÷àñ³â ãåíåðàë

àðì³¿ Âàëåíòèí Âàðºíí³êîâ: «Äðóãèì

êîìàíäàðìîì ñòàâ Á.². Òêà÷. Öå áóâ

âæå äîñâ³ä÷åíèé ãåíåðàë, â ñïðàâ³

êåð³âíèöòâà àðì³ºþ íå íîâà÷îê, àëå

òàêîþ àðì³ºþ ³ â òàêèõ óìîâàõ âçàãà-

ë³ ùå í³õòî íå êîìàíäóâàâ. Òêà÷ —

òåæ. ² õî÷à áîéîâ³ ä³¿ ÷àñòèí àðì³¿ ïî-

÷àëèñÿ ùå çà éîãî ïîïåðåäíèêà, àëå

îñíîâíèé âàë ïðèïàâ íà Òêà÷à ³ Â.Ô.

ªðìàêîâà, ÿêèé éîãî çàì³íèâ. Ãåíå-

ðàë Òêà÷ ôàêòè÷íî áóâ «ïåðøîïðî-

õ³äöåì» âñ³õ âåëèêîìàñøòàáíèõ îïå-

ðàö³é, à òàêîæ îáëàøòóâàííÿ íàøèõ

â³éñüê â Àôãàí³ñòàí³. Ñïðàâà áóëà äó-

æå ñêëàäíà, àëå â³í âïîðàâñÿ ç³ ñâî¿-

ìè çàâäàííÿìè».

Ó 1982 ðîö³ ãåíåðàë Òêà÷ áóâ

ïðèçíà÷åíèé êîìàíäèðîì 14-¿ àðì³¿

â Ìîëäîâ³, à ÷åðåç äâà ðîêè ñòàâ

ïåðøèì çàñòóïíèêîì êîìàíäóâà÷à

â³éñüêàìè Ñèá³ðñüêîãî â³éñüêîâîãî

îêðóãó. Ç 1985 ðîêó ñëóæèâ ïðåä-

ñòàâíèêîì Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à

Çáðîéíèõ Ñèë êðà¿í Âàðøàâñüêîãî

äîãîâîðó.

Ó 1991 ðîö³ çâ³ëüíèâñÿ â çàïàñ.

Ïåðåáóâàþ÷è ó â³äñòàâö³, Áîðèñ

²âàíîâè÷ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðî-

ìàäñüêîìó æèòò³ ñóñï³ëüñòâà òà âå-

òåðàíñüêîìó ðóñ³. Äî éîãî äóìêè

ïðèñëóõàëèñü ÿê êåð³âíèêè âåòå-

ðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, òàê ³ äåðæàâ-

í³ ä³ÿ÷³. 

Çà 40 ðîê³â ñëóæáè ³ á³ëüø í³æ äâà

ç ïîëîâèíîþ ðîêè áîéîâèõ ä³é íàãî-

ðîäæåíèé îðäåíàìè «Çà çàñëóãè» ²²²

ñòóïåíÿ, Êóòóçîâà I ñòóïåíÿ, Áîéîâî-

ãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà, Òðóäîâîãî

×åðâîíîãî Ïðàïîðà, «Çà ñëóæáó

Áàòüê³âùèí³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ» ²²²

ñòóïåíÿ òà áàãàòüìà íàãîðîäàìè,

çîêðåìà ³ ³íøèõ êðà¿í.

ßê âîºíà÷àëüíèê Áîðèñ ²âàíîâè÷

â³äçíà÷àâñÿ óì³ííÿì îðãàí³çóâàòè âè-

êîíàííÿ ï³äëåãëèìè â³éñüêàìè ñêëàä-

íèõ áîéîâèõ çàâäàíü, òâîð÷èì ï³äõî-

äîì äî ïëàíóâàííÿ â³éñüêîâèõ îïåðà-

ö³é, ãëèáîêèì çíàííÿì â³éñüêîâîãî

ìèñòåöòâà. Âñ³, õòî çíàâ Áîðèñà ²âà-

íîâè÷à â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³,

ïàì’ÿòàòèìóòü éîãî äóæå ñêðîìíîþ

ëþäèíîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ çà äîðó÷åíó

éîìó ñïðàâó, ëþäèíîþ âèäàòíî¿ ïðà-

öüîâèòîñò³ é âåëèêî¿ äóø³. 

Æèòòºâèé øëÿõ Áîðèñà ²âàíîâè÷à,

ïðèñâÿ÷åíèé ñëóæ³ííþ Áàòüê³âùèí³,

º ã³äíèì ïðèêëàäîì ³ ïîñò³éíèì îð³-

ºíòèðîì äëÿ ñó÷àñíîãî ïîêîë³ííÿ.

Äåðæêîìâåòåðàí³â âèñëîâëþº

ñâîº ùèðå ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì, áëèçü-

êèì ³ âñ³ì, õòî ñëóæèâ ³ âîþâàâ ï³ä êî-

ìàíäóâàííÿì Áîðèñà ²âàíîâè÷à.
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Тимчасовий перевід Людмили

Павличенко в сусідній полк був

викликаний непереборними об�

ставинами. Занадто багато лиха

тут накоїв гітлерівський снайпер,

вбивши одразу двох снайперів

полку.

Тієї ночі Людмила дісталася ней�

тральної смуги між нашим перед�

нім краєм і супротивником. Зняв�

ши сталевий шолом, обережно й

безшумно підповзла до заздалегідь

обраного невеликого природного

укриття, звідки можна було огляда�

ти місцевість, сподіваючись, що

ворожі спостерігачі не зможуть її

помітити. Наші і німецькі багатоя�

русні траншеї проходили по схи�

лах висот, звернених у бік кон�

фронтуючих частин.

На світанку приклала до очей

трофейний бінокль, прикритий

соломою, і стала повільно огляда�

ти зайняту німцями територію: ко�

жен підозрілий об’єкт, що потра�

пив у поле зору, пропливав перед

нею з паузою не менше трьох хви�

лин, перш ніж перейти до наступ�

ного.

До полудня Люда стомилася від

напруженого чекання. Вона вже

оглянула сотні сумнівних горбків,

бур’янів — ніде ніяких ознак воро�

га. І раптом... у сухих гілках корча

щось заворушилося. Німець! Про�

лунав постріл. Людмила впала об�

личчям у пісок.

»Поспішив фріц, — подумала во�

на. — Поранена? Ні, куля тільки об�

пекла... Напевно, помітив блиск бі�

нокля... Що робити?..»

Поволі, на це пішло не менше

двадцяти хвилин, вона підняла об�

личчя від землі, і так, із прилиплим

до щоки піском, вдивилася в нім�

ця, — розповідає письменник Ми�

кола Атаров, що зустрічався і роз�

мовляв з нашою героїнею. — Тепер

їй не потрібен бінокль. По тому, як

змінилося місце, де раніше був

корч, зрозуміла, що поки вона ле�

жала ниць, німець відповз. Напев�

но, радянського снайпера він не

побачив.

Корч гойднувся. «Нервує», — від�

значила Людмила. І хоча голова в

неї після багатьох годин напруги

була неначе стиснута важким об�

ручем, думала не про те, щоб вийти

з цієї вимушеної дуелі, а навпаки —

нав’язати свою волю ворогу, пере�

хитрити його і, головне, перечека�

ти.

Після чотирьох годин дня вітер

змінив напрямок. Людмила ре�

тельно вирахувала потрібне вип�

равлення прицілу.

Посвіжішало. Хмари йшли з боку

моря, повітря відсиріло, помутні�

ло, закапав дощ. Німець знову заво�

рушився. Йому, мабуть, не хотілося

валятися під дощем. Чи, може, хо�

тів викликати Людмилу на постріл?

Дощ почався такий дрібний, що

його не чутно було навіть снайпе�

рам, які лежали на землі. І все�таки

через півгодини потилиця Людми�

ли була мокрою, стало холодно.

Майнула думка: «А раптом засвер�

блять мокрі вуха? Адже це просто

катування!» І тут ще, як на зло, захо�

тілося їсти.

Дрібний дощовий пил ліг на по�

ле, покрив кожну билину і позна�

чив синюватим блиском мінні по�

ля. Тепер Людмила легко читала

сліди, залишені цими днями: ось

нерівний і грубий лаз, що веде від

колодязя до німецьких окопів, ось

перебігали автоматники, ось накат

коліс станкового кулемета та від�

биток ніг сапера, що сидів уночі

перед ямкою для міни.

А через кілька хвилин погляд її

розрізнив і глибокий слід від важ�

кого тіла: це німецький снайпер

підкрадався до неї, штовхаючи пе�

ред собою маскувальний корч.

— Але ж він і мене по сліду знай�

де», — подумала Людмила, і коли

дощ зачастив, пересунулася впра�

во. І дійсно, як тільки зріділа сітка

дощу, пролунав постріл. Куля свис�

нула в тому місці, де тільки що ле�

жала ліва рука Людмили.

АКТУАЛЬНО

ССССННННААААЙЙЙЙППППЕЕЕЕРРРРССССЬЬЬЬККККАААА
ДДДДУУУУЕЕЕЕЛЛЛЛЬЬЬЬ

Наша співвітчизниця Людмила Павличенко за роки війни по праву
отримала почесне звання снайпер №1. 36 разів вона виходила
на двобій з гітлерівськими асами гвинтівки і перемагала! 
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— Пристрілюйся! — посміхнула�

ся вона.

Ще постріл — куля лягла позаду.

— Лопнуло терпіння, — виріши�

ла Людмила, — поспішає... Може, і

мені пора? Чи ще почекати?..

Звичайно Людмила робила

пробний постріл, посилаючи свою

кулю серед сотень чужих. Зараз це

було неможливо, хоча після дощу

почалася легка перестрілка, але за

Людмилою невідступно стежив ні�

мець, і, судячи з того, що вона не

помітила у нього бінокля, можна

було припустити, що десь укрився

інший спостерігач, що тільки і че�

кає зручної хвилини.

З новою силою розігрався голод.

Впору хоч землю гризти! А шия як

болить: немов хто поклав на неї ве�

личезний кам’яний вантаж. «Нічо�

го, я терпляча», — підбадьорювала

себе Людмила. Ніколи ще вона не

зазнавала такої внутрішньої бо�

ротьби: то незламна воля спонука�

ла її до дії, то пробуджувалося від�

чуття, що треба виждати, поспіша�

ти не можна.

Смеркло. І в той же час небо пос�

вітлішало. Хмари йшли вгору і роз�

чинялися, а повітря потеплішало,

після дощу запах мокрої шинелі

змішався з чудовим запахом землі,

що упріла.

»Дочекаюся ночі, йому тоді зов�

сім непереливки стане, отут він у

мене і об’явиться», — зі злістю по�

думала Людмила і, підбадьорив�

шись, стала чекати.

Ніч прийшла в ясному срібному

сяйві місяця.

Він спочатку піднімався дуже

швидко, і на землю лягали чорні ті�

ні. У цей час ворожий снайпер міг

безкарно відповзти в кущі. Але Люд�

мила бачила, що німець не збирав�

ся іти. Він навіть на мить показав

спину — влаштовувався зручніше.

Йшла пізня позиційна ніч, коли

на коротку годину фронт засинає в

тисячах зручних і незручних зем�

лянок, у зміястих окопах, у сирих

бліндажах, на низьких нарах, на

полотняних розкладачках і просто

на шинелях; коли не сплять тільки

ті, хто має бути на посту: генерали,

чергові телефоністи, спостерігачі,

розвідники і вартові.

За Північною бухтою не замов�

кала артилерійська канонада. По�

тім пролетіли наші нічні бомбар�

дувальники і незабаром злісною

скоромовкою заговорили німецькі

зенітки. 

Німець завовтузився у своєму

гнізді, і палець Людмили на спус�

ковому гачку відразу ожив, підна�

тис трошки. Терпи, козак...

Йшла уже двадцять п’ята година,

як лежала вона в маленькому

кам’яному гнізді. Нарешті світа�

нок… Вдалині по камінню прой�

шла ворона. Десь осторонь по�

чувся протяжливий півнячий ле�

мент. Міна зашаруділа між Люд�

милою і німцем. Заговорили

батареї...

Швидке сонце просушило шине�

лю, нагріло камені, і так потягнуло

розстебнутися, покласти голову на

руки і заснути…

Раптом німець поповз.

Людмила так звикла до того, що

він лежить ниць і не дихає, що те�

пер його грубий рух, суєта цих

повзучих ніг і шерхіт корча приго�

ломшив її. Вона не стала стріляти і

тільки спостерігала за його широ�

кою спиною, що хвилясто повзла

за корчем.

Він просто не витримав! Мабуть,

тушонки переїв!

Ще хвилину Людмила думала, що

це пастка, маневр, що він не піде.

Але ж ні, він повз із такою же квап�

ливою розтратою всіх сил, з якою,

задихаючись, підпливає до берега

недотепний, що вже сьорбнув во�

ди, плавець.

Палець злегка натиснув на гачок,

ще мить — під корчем вигнулася

спина та так і залишилася — нео�

хайно відкрита назавжди.

Вибух!

Шалений гуркіт снарядів!

За нею стежили в десятки бінок�

лів.

Ще вибух!

І під гул розірваних німецьких

мін Людмила побігла до своїх око�

пів. Онімілі ноги служили погано.

Вона спотикалася і, на щастя, впала

в той момент, коли застукотіли від�

разу три німецьких кулемети.

— Ур�ра�а!.. Людка�а�а!..

Це кричали свої, близькі, рідні

товариші. Високо над нею пролеті�

ли снаряди — це до ворога. Вогнем

і димом затягло весняне поле.

В окопі Людмила зняла шинель, а

бійці стягли з неї чоботи, розмота�

ли онучі. Лейтенант, ласкаво пок�

лавши їй руку на плече, запитав:

— Ну, як фріци — скаржаться?

— Та є, товаришу лейтенанте, —

відповіла, посміхнувшись, Люд�

мила.

І скарги ці не припинялися...

Про своє фронтове життя Люд�

мила писала матері: «Обмінююся з

фріцами «люб’язностями» шляхом

оптичного прицілу й одиничних

пострілів. Треба тобі сказати, що це

найбільш вірне і правильне став�

лення до ворогів. Якщо їх відразу

не уб’єш, то потім лиха не обереш�

ся».

І вона була вірна цьому правилу.

АКТУАЛЬНО

«Îáì³íþþñÿ ç ôð³öàìè «ëþá’ÿçíîñòÿìè» øëÿõîì

îïòè÷íîãî ïðèö³ëó é îäèíè÷íèõ ïîñòð³ë³â. Òðåáà òîá³

ñêàçàòè, ùî öå íàéá³ëüø â³ðíå ³ ïðàâèëüíå

ñòàâëåííÿ äî âîðîã³â. ßêùî ¿õ â³äðàçó íå óá’ºø, òî

ïîò³ì ëèõà íå îáåðåøñÿ».

Ç ëèñòà Ëþäè Ïàâëè÷åíêî äî ñâîº¿ ìàìè
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...За час оборони Одеси і Севас�

тополя особистий рахунок знище�

них ворогів снайпера Людмили

Павличенко дійшов до цифри

триста дев’ять. Вона не встигла ок�

руглити його до трьохсот десяти.

Осколок міни в четвертий раз ви�

вів її з передової, а ще були контузії.

***

Після Севастополя Людмила

Павличенко була раптово викли�

кана в Москву, у Головне політичне

управління. Їй повідомили, що Еле�

онора Рузвельт, дружина прези�

дента США, і Американська сту�

дентська асоціація запросили сту�

дентів�фронтовиків у Сполучені

Штати. Людмила просила залиши�

ти її на фронті, але їй пояснили:

поїздка в Америку — теж бій за

більш тісний союз народів Радян�

ського Союзу, США і Великої Бри�

танії, за відкриття другого фронту.

Люді Павличенко разом з її ле�

нінградським товаришем довелося

вести прес�конференцію, на ній

були присутні п’ятдесят два пред�

ставники американської преси.

Потрібно було знати, як знала це

Павличенко, усе про мужню битву

свого народу, щоб витримати на�

тиск професійних журналістів —

газетярів США. 

— У вас була охорона?

— Моя гвинтівка.

— Скількох ви убили в бою?

— Триста дев’ять, я кожного фа�

шиста убила на фронті, а не в по�

лоні.

І знову сипалися питання.

— Скількох гітлерівських снай�

перів, асів гвинтівки, ви маєте на

своєму, рахунку?

— Тридцять шість.

Тридцять шість снайперських

дуелей, тридцять шість багатоден�

них двобоїв. І знову пригадувалися

дні і ночі, що злилися в один потік,

коли за нею полювало відразу кіль�

ка гітлерівських автоматників...

Але зовсім іншими були зустрічі

з простими американцями. Вона

об’їздила кілька десятків міст, вис�

тупала на мітингах, підприємствах,

зустрічалася з різними людьми, що

висловлювали глибоке почуття

симпатії до радянського народу і

до неї — солдата, його посланця.

Її запросив до себе чудовий ак�

тор і режисер Чарлі Чаплін, він

дружньо спілкувався з відважним

снайпером.

Разом з іншими делегатами по�

бувала в Білому домі на прийомі у

Франкліна Рузвельта. Зі США Пав�

личенко потрапила в Канаду. На

мітингу в Торонто їй вручили

пам’ятний подарунок, свідчення

захоплення канадців мужністю ра�

дянського воїна — снайперську

гвинтівку�вінчестер з оптичним

прицілом.

…На московській лаві сиділи два

майстри: маститий письменник,

учасник Першої світової і Грома�

дянської воєн, і молода жінка —

снайпер №1 Союзу. «Вона, — зга�

дував Борис Лавреньов, — зняла

пілотку. Вітер ворушив пухнасте,

мабуть, м’яке, як у дитини, корот�

ко обстрижене волосся. Легка

хвилька його колихалася над чис�

тим, опуклим дівочим чолом. Об�

личчя, тонке, нервове, дихало

рвучкою невтоленністю, розпові�

даючи про глибоку пристрасність

характеру.

Темні карі очі з золотою іскор�

кою були серйозні, пильно диви�

лися з�під вузьких брів, деколи зда�

валися навіть похмурими. Але че�

рез хвилину вони світилися такою

життєрадісністю, наче освітлюва�

ли все навкруги.

Голос був зігрітий живою тепло�

тою української вимови, м’який і

гнучкий...

Я дивився на довгі, смагляві паль�

ці вузької дівочої руки, тієї руки,

що триста дев’ять разів натискала

спуск курка, знищуючи ворогів. Ті

пальці увесь час нервово воруши�

лися. І лише по цьому їх безупин�

ному русі можна було здогадатися,

що залишила війна у її душі.

— Я усім зобов’язана Батьківщи�

ні. Хто загрожує Батьківщині, той

загрожує мені. Не може бути відпо�

чинку, поки останній ворог не

помре на нашій землі.

І погляд її знову став серйозним…

Указом Президії Верховної Ради

СРСР від 25 жовтня 1943 року за

виявлений героїзм і мужність у

снайперській боротьбі в боях під

Одесою і Севастополем та навчан�

ня багатьох бійців снайперській

справі снайперу 54�го стрілецько�

го полку 25�ї стрілецької дивізії

лейтенанту Павличенко Людмилі

Михайлівні, яка до липня 1942 ро�

ку зі снайперської гвинтівки зни�

щила 309 гітлерівців, присвоєне

звання Героя Радянського Союзу. У

1943 році майор берегової служби

Павличенко закінчила курси «Пос�

тріл» («Постріл», Вищі офіцерські

курси ім. Маршала Радянського Со�

юзу Б.М. Шапошникова, військово�

навчальний заклад Радянських

Збройних Сил, що здійснює пере�

підготовку командного і політич�

ного складу Сухопутних військ, а

також викладачів військових учи�

лищ. Засновані у 1918 році... —

Військовий енциклопедичний

словник. — М.: Воениздат. 1984).

У 1945 році вона закінчила Київ�

ський державний університет.

У 1945–1953 р. була науковим

співробітником Головного штабу

ВМФ. Учасниця багатьох міжна�

родних конгресів і конференцій.

Нагороджена двома орденами Ле�

ніна, медалями.

26 жовтня 1974 року обірвалося

життя полум’яної патріотки, члена

Радянського Комітету ветеранів

війни Людмили Михайлівни Пав�

личенко. Вона похована на Ново�

дєвічьєму цвинтарі в Москві.

Ï³äãîòóâàâ Ëåîí³ä ÏÎÐÈÖÜÊÈÉ

АКТУАЛЬНО

Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè äî Àìåðèêè

Ëþäìèëó Ïàâëè÷åíêî çàïðîñèâ

äî ñåáå ÷óäîâèé àêòîð ³ ðåæèñåð

×àðë³ ×àïë³í, àáè ïîñï³ëêóâàòèñÿ

ç ëåãåíäàðíîþ ñíàéïåðøîþ.
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Схожі ідеї існували й по іншу сто�

рону Атлантики. У березні 1943 р.

держсекретар США Хапл заявив на

обіді, де був присутній посол Вели�

кої Британії в США лорд Галіфакс,

що жадав би «розстріляти й зни�

щити фізично все нацистське ке�

рівництво».

Ще простіше дивилися на цю

проблему деякі військові. 10 липня

1944 р. американський генерал Ду�

айт Ейзенхауер запропонував

розстрілювати представників во�

рожого керівництва «за спроби до

втечі».

Висловлювалися також наміри

повністю знищити весь німецький

генштаб, а це кілька тисяч людей,

увесь особовий склад СС, усі керів�

ні ланки нацистської партії, аж до

низових. Президент США Фран�

клін Д. Рузвельт не тільки не запе�

речував соратникам, але фактично

їх підтримував. 19 серпня 1944 р.

він зазначив: «Ми повинні бути по�

справжньому твердими з Німеччи�

ною, і я маю на увазі весь німець�

кий народ, а не тільки нацистів.

Німців потрібно або каструвати,

або поводитися з ними таким чи�

ном, щоб вони забули й думати

про можливість появи серед них

людей, які прагнули б повернути

старі часи й знову продовжити те,

що вони витворяли в минулому».

Такі судження були типовими

для багатьох американців. За дани�

ми соціологічного опитування

1945 року, 67 відсотків громадян

США виступали за швидку позасу�

дову розправу над нацистськими

злочинцями, фактично за лінчу�

вання. Британці теж горіли бажан�

ням помсти й вважали за можливе

обговорювати, за зауваженням од�

ного з політиків, лише місце, де

поставити шибениці, та довжину

мотузок. А бійці французького ру�

ху Опору стратили без суду 8348

фашистів і їх пособників.

Зі свого боку Сталін ще на почат�

ку війни виступив за юридичну

процедуру покарання військових

злочинців. Коли Черчілль намагав�

ся нав’язати йому свою думку, Ста�

лін заперечив: «Що б не відбулося,

на те має бути... відповідне судове

рішення. Інакше люди скажуть, що

АКТУАЛЬНО

²äåÿ ì³æíàðîäíîãî ïðîöåñó íàä â³éñüêîâèìè
çëî÷èíöÿìè âèíèêëà é óòâåðäèëàñÿ íå îäðàçó.
Äåÿê³ çàõ³äí³ äåðæàâí³ ä³ÿ÷³ ââàæàëè çà ìîæ-
ëèâå ðîçïðàâèòèñÿ ç íèìè, íå îï³êóþ÷èñü ïðî-
öåäóðîþ é ôîðìàëüíîñòÿìè. Ùå ç 1942 ðîêó
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ ×åð÷³ëëü íå-
îäíîðàçîâî âèñëîâëþâàâ äóìêó: íàöèñòñüêà
âåðõ³âêà ïîâèííà áóòè ñòðà÷åíà áåç ñóäó.

Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі став першим в історії
досвідом осуду злочинів державного масштабу — правлячого режиму,
його каральних інститутів, вищих політичних і військових діячів.

ННННААААЦЦЦЦИИИИССССТТТТААААММММ    ————    ШШШШИИИИББББЕЕЕЕННННИИИИЦЦЦЦІІІІ

ССССУУУУВВВВООООРРРРИИИИЙЙЙЙ    ВВВВИИИИРРРРООООКККК
ННННЮЮЮЮРРРРННННББББЕЕЕЕРРРРЗЗЗЗЬЬЬЬККККООООГГГГОООО    ППППРРРРООООЦЦЦЦЕЕЕЕССССУУУУ::::     

20 листопада виповнюється 65Cта річниця початку безпрецедентного
міжнародного процесу над військовими злочинцями у Нюрнберзі
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Черчілль, Рузвельт і Сталін просто

помстилися своїм політичним во�

рогам…»

Процес почався 20 листопада

1945 року і тривав майже 11 міся�

ців.

Головний обвинувач від СРСР Ру�

денко виголосив вступну промову.

Визначальними в ній були слова:

«В ім’я священної пам’яті мільйонів

безневинних жертв фашистського

терору, в ім’я зміцнення миру в

усьому світі, в ім’я безпеки народів

у майбутньому ми пред’являємо

підсудним повний і справедливий

рахунок. Це — рахунок усього

людства, рахунок волі й совісті во�

лелюбних народів. Нехай же здій�

сниться правосуддя!»

У Лондон, де переможці працю�

вали над створенням статуту

Нюрнберзького процесу, делега�

ція з Москви привезла затвердже�

ний перелік небажаних питань. В

ньому було дев’ять пунктів. Пер�

шим з них були «таємні протоко�

ли» до пакту Молотова�Ріббен�

тропа радянсько�германського

договору про ненапад. Але на

процесі вони все одно «виплив�

ли» серед доказів захисту. Остан�

ній пункт стосувався Західної Ук�

раїни, Західної Білорусії й проб�

леми радянсько�польських відно�

син. 

Міжнародний військовий трибу�

нал був сформований на паритет�

них засадах із представників чоти�

рьох великих держав: США, СССР,

Великої Британії, Франції.

Головою суду був представник

Великої Британії Дж. Лоуренс. Че�

рез післявоєнне загострення від�

носин між СРСР і Заходом процес

ішов напружено, це давало обви�

нувачуваним надію на його розвал.

Особливо ситуація загострилася

після Фултонівської промови Чер�

чілля, якою розпочалася «холодна

війна». У німецькій пресі були вис�

ловлені сумніви в моральному пра�

ві ряду обвинувачів і суддів судити

нацистів, тому що ці обвинувачі й

судді самі були причетні до полі�

тичних репресій. Так радянський

обвинувач Руденко вважався при�

четним до масових сталінських

репресій в Україні, його британ�

ський колега Дін був відомий сво�

єю участю в передачі мільйонів

жителів Східної Європи в руки

СРСР, де більшість із них потрапи�

ла в концтабори ГУЛАГу, судді з

США Кларк і Бідл організовували

концтабори для японців — меш�

канців США. А радянського суддю

Нікітченка звинуватили у винесен�

ні сотень вироків невинним. 

Найбільш суперечливим, на дум�

ку німецьких юристів, був пункт

«Злочину проти людяності», ос�

кільки він у рамках відомого суду

законодавства рівною мірою міг

би бути застосований як до обви�

нувачуваних, так і до обвинувачів

(бомбардування Дрездена, ядерні

атаки Хіросіми й Нагасакі і т.і.)

Особливу гостроту це питання

набуло у зв’язку із пред’явленням

суду матеріалів по Катині, оскільки

в той час радянський уряд катего�

рично заперечував свою відпові�

дальність за вбивство 4143 поло�

нених польських офіцерів і зник�

нення на своїй території ще 10 000

офіцерів. 

Але, незважаючи на напружений

і надзвичайно складний процес,

Міжнародний військовий трибу�

нал, розглянувши усі представлені

докази і доводи, присудив:

— до смертної кари через пові�

шення: Герінга, Ріббентропа, Кей�

теля, Кальтенбруннера, Розенбер�

га, Франка, Фріка, Штрайхера, Зау�

келя, Зейсс�Інкварта, Бормана,

Йодля;

— до довічного ув’язнення: Гесса,

Функа, Редера;

— від 10 до 20 років тюремного

ув’язнення отримали: Ширах,

Шпеєр, Нейрат, Дьоніц;

— виправдані були: Фріче, Папен,

Шахт.

Трибунал визнав злочинними

організації СС, СД, гестапо і керів�

ний склад нацистської партії. 

Згодом деякі засуджені подали

прохання в Контрольну комісію

союзників по Німеччині про по�

милування. Але усі клопотання бу�

ли відхилені.

Смертні вироки були виконані в

ніч на 16 жовтня 1946 року у спор�

тзалі Нюрнберзької в’язниці. Ге�

рінг отруївся у в’язниці напередод�

ні страти. Існує припущення, що

капсулу з отрутою йому передала

дружина під час останнього поба�

чення, цілуючи його. Вироки вико�

нав американський сержант Джон

Вудз — «за власним бажанням». 

Один із свідків страти письмен�

ник Борис Польовий оприлюднив

згодом свої спогади про це: «Ідучи

на шибеницю, більша частина з

них зберігала цілковиту врівнова�

женість. Деякі поводилися зухвало,

інші змирилися зі своєю долею,

але були й такі, які волали до Божої

милості. Усі, крім Розенберга, зро�

били в останню хвилину короткі

заяви. І тільки Юліус Штрайхер

згадав Гітлера. У спортивному залі,

в якому ще 3 дні тому американські

охоронці грали в баскетбол, стоя�

ли три чорні шибениці, з яких бу�

ли використано дві. Вішали по од�

ному, але, щоб скоріше впоратися,

чергового нациста вводили до залу

тоді, коли попередній ще бовтався

на шибениці.

Засуджені піднімалися по 13 де�

рев’яних сходах до платформи ви�

сотою 8 футів. Мотузки звисали з

балок, підтримуваних двома стов�

пами. Страчуваний падав у середи�

ну шибениці, дно якої з однієї сто�

рони було завішено темними што�

рами, а з трьох боків було заставле�

ІСТОРІЯ В ДЕТАЛЯХ

«Â ³ì’ÿ ñâÿùåííî¿ ïàì’ÿò³ ì³ëüéîí³â

áåçíåâèííèõ æåðòâ ôàøèñòñüêîãî

òåðîðó, â ³ì’ÿ çì³öíåííÿ ìèðó...

Ìè ïðåä’ÿâëÿºìî ï³äñóäíèì ïîâíèé

³ ñïðàâåäëèâèé ðàõóíîê.»
Ç âñòóïíî¿ ïðîìîâè Ãîëîâíîãî îáâèíóâà÷à â³ä ÑÐÑÐ 

Ðóäåíêà íà Íþðíáåðçüêîìó ïðîöåñ³
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но деревом, щоб ніхто не бачив пе�

редсмертних мук повішених.

Після страти останнього засуд�

женого (Зейса�Інкварта) до зали

внесли ноші з тілом Герінга, щоб

він зайняв символічне місце під

шибеницею, а також для того, щоб

журналісти переконалися в його

смерті…»

Після страти тіла повішених і

труп самогубці Герінга поклали в

ряд. «Представники всіх союзних

держав, — писав один з радян�

ських журналістів, — оглянули їх і

розписалися на свідченнях про

смерть. Були зроблені фотознімки

кожного тіла, одягненого й оголе�

ного. Потім кожний труп загорну�

ли в матрац разом з останнім одя�

гом і мотузкою, на якій він був по�

вішений, і поклали в труну. Усі тру�

ни були опечатані. О 4�й годині

ранку труни завантажили у ванта�

жівки, що очікували в тюремному

дворі, накрили брезентом і повез�

ли в супроводі військового ескорту

до мюнхенського крематорію, де в

режимі абсолютної таємності спа�

лили. Коли з цією справою покін�

чили, попіл страчених розвіяли з

літака за вітром…» 

Присуджені до довічного вироку

відбували строк у німецькій в’язни�

ці Шпандау. Після того, як в 1966

році на волю вийшли Шпеєр і Ши�

рах, у в’язниці залишився один

Гесс. До 1987�го (22 роки) Гесс від�

бував строк на самоті й був єдиним

ув’язненим цієї в’язниці. Незважа�

ючи на похилий вік бранця, його

продовжували охороняти доволі

значні сили міжнародних військ.

Ув’язнення одного Гесса обходи�

лося приблизно в один мільйон

доларів на рік. Праві сили Німеч�

чини неодноразово вимагали по�

милувати його, але держави�пере�

можниці відмовилися пом’якшити

вирок. 17 серпня 1987 року Гесс

був знайдений повішеним в аль�

танці у дворі в’язниці.

Вирок Нюрнберзького трибуна�

лу і його виконання були схвалені

усіма народами, зацікавленими в

збереженні миру й запобіганні

злочинам проти людства. Навіть

більшість німецького населення,

за даними численних опитувань

суспільної думки, вважало, що суд у

Нюрнберзі є законним, а його ви�

рок справедливим — нацисти от�

римали заслужене покарання. 

Але найголовнішим, за визна�

ченням усієї світової спільноти,

стало те, що Нюрнберзький про�

цес фактично затвердив головний

висновок про природу фашизму,

як відверто терористичної дикта�

тури. Трибунал розкрив людино�

ненависницьке єство нацизму, йо�

го ідеологічних і політичних засад,

викрив злочинний характер расо�

вої доктрини гітлеризму, що був

ідейною основою для підготовки й

розв’язання агресивної війни, для

масового винищування людей. Ма�

теріали процесу розкрили також

агресивну сутність концепції «жит�

тєвого простору», широко вико�

ристаної для виправдання загар�

бницької політики німецького

фашизму. Нюрнберзький процес

наочно й переконливо проде�

монстрував усю небезпеку відрод�

ження фашизму.

В той же час Суд народів, як одна

з найважливіших віх на шляху роз�

витку прогресивних принципів

міжнародно�правових угод, пок�

лав початок формуванню «нюр�

нберзького права» як системи

юридичних норм, покликаної опі�

куватися миром, вести боротьбу з

агресією, як з найбільшим злочи�

ном, а у випадку, якщо вона

розв’язана, здійснювати захист

жертв війни й притягати до відпо�

відальності винуватців агресії і вій�

ськових злочинців. «Війна, — під�

креслюється у вироку суду, — за са�

мою своєю сутністю — зло… в кон�

центрованому вигляді зло…»

Для тих же, хто забуває уроки іс�

торії, хто піддає їх забуттю навмис�

но, вирок Нюрнберзького трибу�

налу є грізним застереженням. Він

і сьогодні служить справі миру,

закликає до пильності.

²ãîð ÌÎ²ÑªªÍÊÎ

Â³øàëè çëî÷èíö³â ïî îäíîìó, àëå,

ùîá ñêîð³øå âïîðàòèñÿ, ÷åðãîâîãî

íàöèñòà ââîäèëè äî çàëó òîä³, 

êîëè ïîïåðåäí³é ùå áîâòàâñÿ 

íà øèáåíèö³.
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— Олеже Петровичу, досі пи�
тання стосовно причин аварії
на ПЧ К�219 залишається від�
критим. Начебто зіграла свою
роль «несплаваність» команди,
тобто людський фактор. 

Стосовно ж версій аварії... Ми

проплавали місяць з відведених

трьох без жодних аварій та сер�

йозних аварійних ситуацій. Крап�

линні протікання були на підвод�

них човнах завжди. Вони і зараз є

на будь�якому кораблі або човні.

Сам же вибух свідчив про потрап�

ляння дуже великої кількості води

за незначний проміжок часу, тобто

майже миттєво. В таких випадках

потрібно осушувати шахту, і черго�

вий мічман включив насоси для

відкачування води. Ракети, що були

на озброєнні вказаного типу чов�

нів, — ампулізовані і добре трима�

ють внутрішній тиск. Проте, коли

осушили шахту, а зробили це май�

же миттєво (все діялося на глибині

близько 50 метрів, а це п’ять атмос�

фер тиску), ракета почала прийма�

ти попереднє положення, на ній

з’явилися мікротріщини, що потім

і призвело до вибуху компонентів

ракетного палива. 

Що стосується «несплаваності»

екіпажу, то тут були деякі проблем�

ні моменти. Декілька офіцерів, в

тому числі старший помічник ко�

мандира та ряд мічманів, були при�

командировані в ході підготовки

човна до бойової служби замість,

так би мовити, «рідних» членів екі�

пажу, що залишились на березі з

різних причин. На жаль, деяких

прикомандировували в останні дні

перед виходом на бойову службу,

вже після контрольних виходів в

море.

Але серед них не було «новачків».

Всі — досвідчені моряки з відповід�

ним досвідом, та і місяць, проведе�

ний під водою зі щоденними тре�

нуваннями та виконанням своїх

функціональних обов’язків, «спа�

яв» екіпаж, усунув всі можливі

проблеми.

Цим я ще раз хочу підкреслити,

що, на мій погляд, людський фак�

тор не був основною причиною

катастрофи корабля, вірніше, її по�

чатку.

— Серед причин аварії нази�
вається можливість зіткнення
з невідомим підводним чов�
ном, про що свідчить глибока
борозна вздовж корпусу К�219.
Чи можливо, щоб човен, який
її зробив, залишився непомі�
ченим?

— За такої маси човнів, а це тися�

чі тон з обох боків, легке «торкан�

ня» дійсно могло залишитися не�

поміченим, а якщо додати неодно�

рідну гідрологію та характер ма�

неврування, то, знаходячись

практично поряд, жоден акустик

нічого не почує. Так, дійсно існує

версія, що за К�219 стежив підвод�

ний човен ВМС США «Аугуста»,

SSN�710. Я сам схильний саме до ці�

єї версії. Після сплиття на сеанс

зв’язку і повторного занурення, він

міг втратити контакт. А алгоритм

дій у всіх підводників майже одна�

ковий: якщо човен втрачає контакт,

він на максимальній швидкості

прямує до місця його втрати і вже

там, на місці, «слухає», куди подівся

об’єкт, за яким велось стеження.

— На час плавання Ви були
командиром 5�го відсіку. Як се�
бе поводили люди у тій кри�
тичній ситуації?

АКТУАЛЬНО

Головний інспектор ВійськовоCМорських Сил
Головної інспекції Міністерства оборони
України контрCадмірал Олег КУЗЬМЕНКО: 

««««ККККооооллллииии    ттттииии    ззззннннааааххххооооддддиииишшшшссссяяяя
нннн аааа ммммеееежжжжіііі     жжжжииииттттттттяяяя    ттттаааа    ссссммммеееерррртттт іііі ,,,,     ттттоооо
ррррооооззззуууумммміііієєєєшшшш,,,,     щщщщоооо    тттт ііііллллььььккккииии    ттттввввееееррррддддаааа
ррррооооззззссссуууу ддддллллииииввввіііі ссссттттьььь     ддддаааассссттттьььь     ттттооооббббіііі
ооооддддиииинннн    шшшшааааннннсссс     ннннаааа    жжжжииииттттттттяяяя,,,,     аааа    ррррааааззззоооомммм
іііізззз     ттттоооо ббббооооюююю    іііі     ттттввввооооїїїїмммм    ттттоооовввваааарррриииишшшшаааамммм»»»»

Ó æîâòí³ 1986 ðîêó â Àòëàíòèö³,

íà ï³âí³÷ â³ä Áåðìóäñüêèõ îñòðî-

â³â çàòîíóâ àòîìíèé ðàêåòíèé

ï³äâîäíèé êðåéñåð ñòðàòåã³÷íîãî

ïðèçíà÷åííÿ Ê-219 ç áàë³ñòè÷-

íèìè ðàêåòàìè íà áîðòó. Çàãèíó-

ëî ÷åòâåðî ÷ëåí³â åê³ïàæó.

Íà ÀÏ×, ÿêèé çíàõîäèâñÿ íà

áîéîâîìó ÷åðãóâàíí³, ñòàëàñÿ

àâàð³ÿ ó ðàêåòíîìó â³äñ³êó. Â

ðåçóëüòàò³ âèáóõó â îäí³é ç ðà-

êåòíèõ øàõò áóëà ïîðóøåíà ãåð-

ìåòè÷í³ñòü ÷åòâåðòîãî (ðàêåòíî-

ãî) â³äñ³êó, â ÿêèé ç àâàð³éíî¿

øàõòè ïî÷àëè íàäõîäèòè ïàðè

ðàêåòíîãî ïàëèâà ³ âîäà. Êîì-

ïåíñóþ÷ó ðåø³òêó ÿäåðíîãî ðå-

àêòîðà âäàëîñÿ îïóñòèòè ëèøå

âðó÷íó. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ö³º¿

îïåðàö³¿ çàãèíóâ ìàòðîñ Ñ. Ïðå-

ì³í³í. Ï³äâîäíèé ÷îâåí âòðà÷àâ

çàïàñ ïëàâó÷îñò³, åê³ïàæ áóâ

åâàêóéîâàíèé íà ñóäíà öèâ³ëü-

íîãî ôëîòó. 

Âåñü åê³ïàæ äî îñòàííüî¿ õâè-

ëèíè áîðîâñÿ ç àâàð³éíîþ ñèòó-

àö³ºþ ³ çðîáèâ óñå ìîæëèâå,

ùîá íå äîïóñòèòè ÿäåðíî¿ êà-

òàñòðîôè. Àëå ò³ëüêè òðüîõ ÷ëå-

í³â êîìàíäè ïðåäñòàâèëè äî íà-

ãîðîä. Âñ³ ³íø³ òàê ³ íå áóëè

âèçíàí³ ë³êâ³äàòîðàìè. Äî öèõ

ï³ð ä³¿ åê³ïàæó Ê-219 íå ââà-

æàþòüñÿ ïîäâèãîì, õî÷à ôàê-

òè÷íî âîíè çàïîá³ãëè ×îðíî-

áèëüñüê³é êàòàñòðîô³ ó Ñâ³òîâî-

ìó îêåàí³. 

Ñåðåä ÷ëåí³â åê³ïàæó Ê-219

í³ñ ñëóæáó ñòàðøèé ëåéòåíàíò

Îëåã Êóçüìåíêî, íèí³ ãîëîâíèé

³íñïåêòîð Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Ãîëîâíî¿ ³íñïåêö³¿ Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, êîíòð-

àäì³ðàë. 
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— Певно, йдеться про почуття

страху? Ще під час навчання під�

водників супроводжують такі мор�

ські «аксіоми»: «професія офіцера�

підводника героїчна», «всі або ви�

живають, або всі гинуть», тобто

проводилась дуже серйозна робо�

та з підготовки свідомості майбут�

ніх офіцерів щодо неможливості

врятуватися лише одному... 

У своєму відсіку, вже після того,

як він був загазований, я знаходив�

ся наодинці більше 8 годин. Ком�

поненти ракетного палива дуже

токсичні у газоподібному стані. В

аварійному відсіку «зашкалювало»

індикаторну трубку, а в моєму

загазованість на початку аварії бу�

ла дещо менша, але теж досить сер�

йозна. 

Як командир відсіку я повинен

був відстежувати ситуацію і в ава�

рійному, і в своєму відсіках, вико�

нувати інші завдання відповідно до

своїх обов’язків. Так як під час ви�

буху я спав після вахти, то мій про�

тигаз був кимось швидко «позиче�

ний» (як і скрізь, на флот люди

приходять різні). Все, що в мене за�

лишалось, це ПДУ�2, якого виста�

чало на 10 хвилин. Використати

його я міг зразу, але що буде по�

тім?.. Або в самий останній мо�

мент... Оцінити рівень загазова�

ності мені допомагала кішка, що

жила у моєму відсіку. Вона жива —

значить і я живу. А коли вже вона

впала... В цей момент і з’явився

старшина мого відсіку Володя Ма�

йоров із запасним протигазом.

Щоправда, він був надто великий

для мене, і я мав постійно тримати

відкритим рота. А коли спілкувався

з командою, через щілини «наха�

пався» загазованого повітря...

— Капітану човна І. Британову
закидали той факт, що він знав
про неготовність до виходу у
море, але, розуміючи увесь ри�
зик, не відмовився це робити...

— Ми тоді жили в іншому часі і

супротивник наш був не «імовір�

ний», а реальний. Виходом у море

на бойову службу ми захищали

свою країну, свій народ від ворога,

який представляв собою цілком

реальну загрозу. Ні в кого не було й

тіні сумніву, що державі потрібен

наш захист, у даному випадку —

наш похід. І питання відмови від

наказу взагалі не могло стояти. 

Так, ми знали про недоліки під�

готовки. Командири БЧ неоднора�

зово обговорювали це і просили у

командування часу на усунення

недоліків — два�три тижні, але от�

римали лише один...

Взагалі, така аварія, що трапи�

лась на К�219, ніким і ніколи не пе�

редбачалася. На кожному човні

«розписуються» всі можливі ава�

рійні ситуації. Боротьба з ними від�

працьовується роками. А от вибух

ракетоносія у шахті ніхто не міг

навіть уявити...

— Після трагедії команду роз�
формували. Як це сприйняв
екіпаж?

— Після всього пережитого, а по�

тім — слідства, опитувань, переві�

рок, ми навіть не знали, чи минеть�

ся команді те, що відбулося, або

нам доведеться «косити шестимет�

рову пшеницю» у Сибіру... Стан у

всіх був пригнічений, та й оточую�

чі інколи демонстрували неодноз�

начне ставлення. Коли ми повер�

нулися до Північного флоту, ко�

мандування розставило акценти

таким чином, що начебто в усьому

була винна команда, що втопила

ПЧ. Робилося все, щоб люди почу�

вали себе винними. Їх списували

на берег, відправляли на навчання,

у плавскладі залишилися одиниці...

Всі розуміли, що відбувається, але

на загальному тлі трагедії це вже не

виглядало так боляче...

— Вас після аварії звільнили
з лав КПРС...

— Не після аварії як такої, а після

деяких висловлювань на адресу

тих, хто намагався по своєму трак�

тувати причини катастрофи ко�

рабля, звести все на провину екіпа�

жу. Особливо партійно�політичні

органи багатьох рівнів намагались

змити «пляму зі свого мундиру» на�

шою кров’ю, тобто знайти край�

нього. Формальним приводом

послугувала втрата партійного

квитка (згорів у 4�му відсіку).

Пройшло вже чверть століття

після тих подій, і зараз з висоти

прожитих років можу сказати з

впевненістю: нам пощастило в то�

му, що нашим командиром був

ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ БРИТАНОВ.

Він зробив все, щоб врятувати ко�

рабель, і головне — його екіпаж.

І це йому певною мірою вдалося.

В «тиші кабінету» можна говори�

ти, що ось це зроблено вірно, а це

слід було зробити по�іншому. Але,

на жаль, море не завжди дає на це

час і можливість.

Ми були керовані командиром і

намагались зробити все, щоб вря�

тувати наш корабель. Але на жаль,

навіть у юристів є вислів — «обсто�

ятельства непреодолимой силы».

Частіше за все героїчні вчинки

роблять військові, адже це є скла�

довою їх професії. Це їх сувора чо�

ловіча робота. У випадку з К�219

героїзмом було виконання кожним

членом екіпажу своїх обов’язків в

аварійній ситуації, на межі люд�

ських можливостей...

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ÷àñîïèñó ÷èòàéòå

óðèâîê ç êíèãè Ï³òåðà Õóõòõàóçåíà, ²ãîðÿ

Êóäð³íà, Ð. Àëàíà Óàéòà «Âîðîæ³ âîäè» —

äîêóìåíòàëüíî¿ ïîâ³ñò³ ïðî ìóæí³ñòü òà

ñàìîïîæåðòâó ÷ëåí³â åê³ïàæó ï³äâîäíî-

ãî êðåéñåðà ñòðàòåã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ

Ê-219, ÿê³ ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ çàïî-

á³ãëè ãëîáàëüí³é ÿäåðí³é êàòàñòðîô³ ó

âîäàõ Àòëàíòèêè â æîâòí³ 1986 ðîêó 

АКТУАЛЬНО

Ñåðåä íàñ íå áóëî ïàí³êè, 

õî÷à é áóëè õâèëèíè, êîëè ÷³òêî

óñâ³äîìëþâàëè: ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó

âæå íå âäàñòüñÿ. 



Військова стоматологія як спеці�

альна медична галузь не припускає

жодного застою. Саме життя по�

роджує потреби щодо впровад�

ження у лікарську практику нових

технологій. Як зазначає головний

стоматолог ЗС України, кандидат

медичних наук, заслужений лікар

України Рафік Камалов, актуаль�

ність сфери засвідчує, зокрема, ха�

рактер поранень, яких зазнавали

військовослужбовці під час остан�

ніх бойових конфліктів. Для порів�

няння: якщо під час Великої Віт�

чизняної війни щелепно�лицьові

травми становили 5–7 відсотків, то

під час боїв в Афганістані їх частка

зросла до 10–11, в Чечні — 15–16,

а в Іраку сягнули всіх 20. Показни�

ки об’єктивні й мають своє пояс�

нення. Змінюються умови ведення

бою, захист солдата, характер бо�

єприпасів — змінюються й наслід�

ки враження. Чи завжди готові фа�

хівці до нових викликів? 

— У цих умовах надзвичайно

важливе місце має обмін досвідом,

аналіз та узагальнення практи�

ки, — констатує Рафік Ханафіє�

вич. — Отож Центральна стомато�

логічна клініка Міністерства обо�

рони України ініціює проведення

на початку грудня першої конфе�

ренції силових структур з щелеп�

но�лицьової хірургії. Основне її

завдання — ознайомити колег з ін�

новаційними технологіями та да�

ти поштовх їх впровадженню у

життя. 

Слід зазначити, що військові сто�

матологи завжди були й нині є на

передових позиціях щодо підняття

професійності у своїй сфері. При

цьому люди у погонах глибоко ус�

відомлюють, що для впровадження

будь�чого нового передусім пот�

рібна успішна практика. Отож не

дивно, що першими, хто з готов�

ністю відгукнувся на ініціативу

Асоціації імплантологів України

провести акцію з зубного протезу�

вання ветеранів Великої Вітчизня�

ної війни, були саме їх військові

колеги. 

— Задум вражав своєю безпреце�

дентністю, — розповідає началь�

ник Центральної стоматологічної

клініки МО України Рафік Кама�

лов. — Протягом року надати ме�

дичну допомогу десяткам ветера�

нів війни у різних містах країни.

Хто міг впоратися з таким завдан�

ням? Безумовно — тільки військові.

З огляду на те, що йшлося про ко�

лишніх фронтовиків та дітей війни,

ми з готовністю підставили плече…

Підтримав та дав добро на реалі�

зацію акції, присвяченої 65�річчю

Великої Перемоги, Міністр оборо�

ни України Михайло Єжель, зазна�

чивши: «Наші ветерани перемогли

фашизм, відстояли свободу країни,

а значить, мають право на най�

глибшу повагу і захист з боку дер�

жави і суспільства. Належний рі�

вень життя ветеранів — той міні�

мум, який ми всі повинні забезпе�

чувати». 

Стартувала акція 25 червня 2010

року у Києві на базі Головного вій�

ськово�медичного клінічного цен�

тру «Головний військовий клініч�

ний госпіталь». Його керівництво

зробило все належне для прийнят�

тя та забезпечення робочих місць

для 40 медичних бригад. Протягом

дня стоматологи�волонтери, які

представляли усі регіони України,

провели 53 безкоштовні операції з

імплантації зубів ветеранам Другої

світової та дітям війни у віці від 70

до 93 років. 

Й ці підсумки — не гасла й не

пусті слова, принаймні для ветера�

нів. Як засвідчує медична практика,

більшість з них користуються

знімними пластмасовими проте�

зами. На жаль, вони погано фіксу�

ються в порожнині рота, погіршу�

ють артикуляцію і роблять немож�

ливим повноцінний прийом їжі.

Усвідомлюючи свою соціальну від�

повідальність перед найбільш

вразливими верствами населення,

учасники акції застосували новіт�

ню технологію протезування на

імплантатах.

ВВВВееееттттееееррррааааннннииии    ВВВВееееллллииииккккооооїїїї     ВВВВіііі ттттччччииииззззнннняяяяннннооооїїїї     ввввііііййййннннииии::::     

««««ВВВВііііййййссссььььккккооооввввіііі     ссссттттооооммммааааттттооооллллооооггггииии
ппппооооввввееееррррннннууууллллииии    ннннаааамммм    ппппооооссссмммміііішшшшккккуууу,,,,     
яяяякккк    уууу    ппппооооввввооооєєєєннннннннооооммммуууу    44445555––––ммммуууу»»»»
Першими, хто з готовністю відгукнувся на ініціативу Асоціації імплантологів
України провести акцію з зубного протезування ветеранів Великої Вітчизняної
війни, були саме їх військові колеги
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— Я переконаний: на сьогодні

імплантанти — не альтернатива, а

єдина можливість повернути лю�

дині втрачені зуби, — зазначає Ра�

фік Камалов. — Таким чином, з од�

ного боку своєю акцією ми при�

вертаємо увагу суспільства до під�

тримки ветеранів, яка повинна

стати справою кожного, а з іншо�

го — пропагуємо нові ефективні

методи лікування, які дають змогу

протезувати, не пошкоджуючи су�

сідні зуби. І ще важливо, що з на�

буттям ширшого застосування

імплантати стануть набагато дос�

тупнішими, в тому числі й за ці�

ною. 

Естафету з проведення волон�

терської акції у Києва прийняли

Одеса, Хмельницький, Вінниця,

Львів, Севастополь. 

За словами Рафіка Ханафієвича,

коли стоматологи звернулися до

ветеранських організацій, відчува�

лося недовір’я з боку можливих па�

цієнтів. Однак після того, як зроби�

ли об’яву по радіо, в котрій зазна�

чили години роботи прямої теле�

фонної лінії, перший дзвінок

надійшов на… 5�й секунді її роботи. 

Водночас акція зіграла ще одну

значущу роль. Невипадково медич�

ними майданчиками для благодій�

ного імплантологічного марафону

стали саме військові медичні цен�

три. Як показала практика, сьогод�

ні тільки вони виявилися спро�

можними протягом одного дня

прийняти велику кількість людей.

По суті, в рамках акції відбулися

військово�медичні навчання з

практичним оперуванням.

— Пацієнтів треба було поперед�

ньо госпіталізувати, обстежити,

тобто організувати весь комплекс

необхідних заходів з передопера�

ційнього і післяопераційного дог�

ляду за хворими. Це додаткова тур�

бота, до якої не були готові інші

медичні установи, куди зверталися

організатори з пропозицією, —

розповідає Рафік Камалов. — В ре�

зультаті у військових госпіталях

під час навчання�співробітництва

цивільні стоматологи отримали

корисний досвід, співпрацюючи з

військовими медиками. Після опе�

рацій київський госпіталь навіть

організував автобусні перевезення

прооперованих на комп’ютерну

томографію та інші процедури. 

Досвід справді унікальний. Завдя�

ки новітнім стоматологічним тех�

нологіям прооперовані не відчува�

ють різниці між імплантатами та

зубами. І тут дуже важлива висока

кваліфікація фахівців. Організато�

ри акції впевнені — медична допо�

мога надається якісно. Операції

проводилися й проводитимуться

кращими імплантологами Украї�

ни. Всі витрати з постійного про�

тезування взяли на себе Централь�

на стоматологічна клініка Мініс�

терства оборони України та ка�

федра ортопедичної стоматології

Національного медичного універ�

ситету ім. О. Богомольця, а всі ме�

дичні ризики пацієнтів застрахо�

вані. 

Акція зайвий раз засвідчила —

стоматологічна імплантація не має

вікових обмежень. 70–90�річні па�

цієнти у цьому переконалися на

власному досвіді. До того ж штучні

зуби, які фіксуються на імпланта�

тах, не потрібно знімати, вони слу�

жать як справжні й не вимагають

особливого догляду. 

— Стоматологічна імпланта�

ція — це єдина можливість відчути

радість спілкування і повноцінно�

го життя. Ми вдячні лікарям�доб�

ровольцям, однак вважаємо, що

добре було б цю благородну спра�

ву зробити традиційною, — під�

креслює президент Міжнародної

організації ветеранів�учасників

Великої Вітчизняної війни Воло�

димир Воронцов. 

Як вже зазначалося, акцію вирі�

шено продовжити в регіонах. Вона

триватиме протягом року. Закін�

читься там, де й почалася, у столи�

ці. На початку травня на базі Голов�

ного військово�медичного клініч�

ного центру «Головний військовий

клінічний госпіталь» пройде ще

один благодійний день. Передба�

чається, що, дякуючи набутому

досвіду, допомогу буде надано ще

більшій кількості ветеранів.

P.S. За підсумками проведення

першого дня акції з благодійного

протезування, організатори надіс�

лали заявку до Книги рекордів Гін�

неса. У відповіді, яка надійшла до�

волі оперативно, зазначалося, що

факти справили враження. Ще б

пак: протягом всього одного дня

прооперовано десятки людей, до

того ж літнього віку (що, безумов�

но, ускладнювало завдання). Вар�

тість акції тільки у Києві (разом з

ціною імплантатів, які безкоштов�

но надали вітчизняні виробники,

роботою стоматологів та організа�

ційними витратами) становила

400 тис. євро! Та все ж редакція

Гіннеса стрималася від публікації

рекорду, ввічливо зазначивши, що

не має сумнівів в тому, що органі�

затори належним чином подбали

про безпеку пацієнтів. Однак є по�

боювання, чи так само вчинять ті,

хто матиме бажання побити ре�

корд, встановлений українськими

стоматологами.

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

АКТУАЛЬНО

Ïðîòÿãîì äíÿ ñòîìàòîëîãè-âîëîíòåðè

ïðîâåëè 53 áåçêîøòîâí³ îïåðàö³¿

ç ³ìïëàíòàö³¿ çóá³â âåòåðàíàì Âåëèêî¿

Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè òà ä³òÿì â³éíè. 
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На запрошення Секретаря Ра�
ди міністрів оборони держав�
учасниць Співдружності Неза�
лежних Держав та згідно з Пе�
реліком заходів міжнародного
співробітництва Міністерства
оборони України та Збройних
Сил України делегація Зброй�
них Сил України взяла участь у
Другому міжнародному кон�
курсі військово�професійної
майстерності військовослуж�
бовців дружніх армій «Миро�
вой парень», присвяченому
65–й річниці Перемоги у Вели�
кій Вітчизняній війні 1941–1945
років.

У конкурсі взяли участь команди

військовослужбовців військової

служби за контрактом збройних

сил семи країн: Російської Федера�

ції, Білорусі, Вірменії, Казахстану,

Киргизстану, Таджикистану та Ук�

раїни.

Аналіз електронних і друкова�

них засобів масової інформації Ро�

сійської Федерації засвідчив висо�

ку оцінку участі військовослужбов�

ців ЗС України у цьому престижно�

му конкурсі. Зокрема, яскрава ха�

рактеристика нашої команди була

надана в одному з матеріалів, вмі�

щеному на шпальтах Центрально�

го друкованого органу Міністерс�

тва оборони Російської Федерації

газети «Красная звезда»: «Прибы�

тия этой команды соперники жда�

ли с опаской. С прошлого конкур�

са украинские хлопцы и девчата

увезли немало призов… Команда

сразу привлекает к себе внимание.

Крепкие, стройные, в ладно подог�

нанной форме, с соответствую�

щей выправкой, они сразу смот�

рятся именно командой, жестко

настроенной на победу». 

Представники Збройних Сил Ук�

раїни за підсумками змагань наго�

роджені медалями Міністерства

оборони Російської Федерації «За

укрепление боевого содружества»,

дипломами лауреатів, почесними

грамотами та цінними подарунка�

ми від організаторів Конкурсу. 

— Слід визнати, що результат ко�

манди Збройних Сил України міг

би бути значно кращим за умов

вдосконалення системи підготов�

ки конкурсантів до змагань, — ска�

зав нашому кореспонденту після

повернення з Москви керівник ук�

раїнської делегації офіцер відділу

військово�патріотичного вихован�

ня, культури та традицій управлін�

ня пропаганди та військово�патрі�

отичного виховання Головного уп�

равління виховної та соціально�

психологічної роботи Збройних

Сил України підполковник Олек�

сандр Скрябін. 

— Долати смугу перешкод на ас�

фальті, та ще й зі зброєю, мені до�

велося вперше, — визнає член на�

шої команди заступник команди�

ра взводу — командир відділення

розвідувальної роти старший сер�

жант Віктор Поліщак. — Це, швид�

ше за все, і вплинуло на мій резуль�

тат, який вийшов не таким, як би

мені того хотілося. Упевнений: як�

би була можливість потренувати�

ся на смузі перешкод до змагань,

наша команда виступила б значно

краще.

За словами підполковника Олек�

сандра Скрябіна, яскравим прик�

ладом волі до перемоги є виступ

Марини Горпинич: попри те, що

суперницею Марини стала пред�

ставниця російських ПДВ гвардії

сержант Надія Соловйова, це не за�

вадило нашій дівчині на 52 секун�

ди випередити Соловйову — сріб�

ного переможця Конкурсу. 

По�справжньому українським

став останній день змагань, на яко�

му конкурсанти змагалися в літе�

ратурно�художньому та музично�

танцювальному конкурсах «Кава�

лер» та «Сударыня» (для чоловіків і

жінок відповідно).

Коли матеріал вже був підготов�

лений до друку, начальник Голов�

ного управління виховної та соці�

ально�психологічної роботи

Збройних Сил України генерал�

майор Олександр Копаниця пові�

домив нашому кореспонденту,

що, з метою кращої підготовки ук�

раїнських військовослужбовців

до таких міжнародних конкурсів,

незабаром в Збройних Силах Ук�

раїни відбудеться всеармійський

конкурс військово�професійної

майстерності «Універсальний

солдат», проведення якого перед�

бачено наказом Міністра оборо�

ни України. 

««««ММММИИИИРРРРООООВВВВООООЙЙЙЙ    ППППААААРРРРЕЕЕЕННННЬЬЬЬ����2222000011110000»»»» ::::     
ссссккккууууттттеееерррр    ччччееееммммппппііііооооннннаааа    ————
уууу рррроооосссс ііііяяяяннннииииннннаааа,,,,     ппппррррооооттттееее    ттттииииттттуууулллл
ккккрррраааащщщщооооггггоооо    ««««ккккааааввввааааллллеееерррраааа»»»»,,,,     ————
ззззаааа    ууууккккррррааааїїїїннннццццеееемммм








