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23 ëþòîãî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíî-
êîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷
â³äâ³äàâ 169-é Íàâ÷àëüíèé öåíòð Ñóõîïóòíèõ â³éñüê,
ùî äèñëîêóºòüñÿ ó ñìò Äåñíà íà ×åðí³ã³âùèí³.

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñóïðîâîäæóâàëè Ì³í³ñòð îáîðîíè

Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü, íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-

ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî, êîìàíäóâà÷ Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãåííàä³é Âîðîáéîâ,

ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â öåíòðàëüíî¿ âëàäè, à òàêîæ âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè ×åðí³ã³âùèíè. 

Íà ïëàöó Äåñíÿíñüêîãî íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê Ãëàâà äåðæàâè ïðèâ³òàâ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

ç Äíåì çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè òà íàãîëîñèâ, ùî öåé äåíü äëÿ

êîæíîãî ÷îëîâ³êà º óîñîáëåííÿì â³éñüêîâî¿ äîáëåñò³ òà

÷åñò³, â³ðíîñò³ ïðèñÿç³ é â³ääàíîñò³ Áàòüê³âùèí³.

— Ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó ñêëàäíà, àëå êåð³â-

íèöòâî äåðæàâè òà Çáðîéíèõ Ñèë êðîê çà êðîêîì çì³íþ-

þòü ¿¿ íà êðàùå, — íàãîëîñèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷. — ß âèçíà-

÷èâ ÷³òê³ çàâäàííÿ ùîäî çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ äåð-

æàâè, ïîåòàïíîãî ïðîâåäåííÿ ãëèáîêèõ ðåôîðì ó Çáðîé-

íèõ Ñèëàõ, äîñÿãíåííÿ ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ñîö³àëüíèõ

ñòàíäàðò³â äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, —

ñêàçàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷ ³ ïîâ³äîìèâ, ùî äî ö³º¿ ðîáîòè, îê-

ð³ì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè, çàëó÷åí³ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óê-

ðà¿íè, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, Ðàäà íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè

³ îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàçíà÷èâ, ùî íà äåðæàâíîìó ð³âí³

âèð³øóþòüñÿ ïåðøî÷åðãîâ³ çàâäàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

áåçïåêè òà îáîðîíîçäàòíîñò³ äåðæàâè.

Ïî-ïåðøå, çàâåðøóºòüñÿ ðîçðîáëåííÿ êîíöåïòóàëüíèõ

äîêóìåíò³â ñòîñîâíî ïðèíöèï³â íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óê-

ðà¿íè ó â³éñüêîâ³é ñôåð³ ÿê ïîçàáëîêîâî¿ äåðæàâè. Ïî-

äðóãå, ñòâîðþºòüñÿ ñèñòåìà ñòðàòåã³÷íîãî ïðîãðàìíî-ö³-

ëüîâîãî óïðàâë³ííÿ Âîºííîþ îðãàí³çàö³ºþ äåðæàâè.

Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî çì³öíåííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó

ñåêòîð³â áåçïåêè, â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ, ïðàâîîõîðîí-

íèõ îðãàí³â. Ïî-òðåòº, ðîçïî÷àòî ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñèñòå-

ìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îáîðîííî-ïðîìèñëîâèì êîì-

ïëåêñîì. Éîãî ñòðóêòóðíà ïåðåáóäîâà òà åôåêòèâíå ôóí-

êö³îíóâàííÿ äîçâîëÿòü ïåðåîñíàñòèòè Çáðîéí³ Ñèëè ñó-

÷àñíèì îçáðîºííÿì òà â³éñüêîâîþ òåõí³êîþ. Ïî-÷åòâåðòå,

³ öå ãîëîâíå: ðåàë³çóºòüñÿ êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî çáåðå-

æåííÿ òà ïîñèëåííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó. Íàøå çàâäàí-

íÿ — ñóòòºâî ï³äâèùèòè ñóñï³ëüíèé ïðåñòèæ â³éñüêîâî¿

ñëóæáè, à öå ìîæëèâî ò³ëüêè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ã³ä-

íèõ ñîö³àëüíèõ òà ïðàâîâèõ ãàðàíò³é äëÿ â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â òà ¿õí³õ ðîäèí.

Президент України — Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України Віктор Янукович:

««««ННННаааашшшшееее    ззззааааввввддддаааанннннннняяяя    ————    ссссууууттттттттєєєєввввоооо    ппппііііддддввввиииищщщщииииттттииии
ссссууууссссппппііііллллььььнннниииийййй    ппппрррреееессссттттиииижжжж    ввввііііййййссссььььккккооооввввооооїїїї     ссссллллуууужжжжббббииии»»»»
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Ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ 169-ãî Íàâ-

÷àëüíîãî öåíòðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óê-

ðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäó-

âà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð

ßíóêîâè÷ îçíàéîìèâñÿ ³ç ñó÷àñíèìè

çðàçêàìè îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõ-

í³êè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê, ïðåäñòàâëå-

íèìè ó ïàðêó áîéîâèõ ìàøèí. Çîêðå-

ìà, â³í îãëÿíóâ òàíêè Ò-64 ÁÌ «Áó-

ëàò», Ò-64ÁÂ, Ò-72Á òà Ò-55À, áî-

éîâ³ ìàøèíè ÁÐÌ-1ÊÀ, ÁÌÏ-2,

ÁÌÄ-2, ÁÒÐÄ, ÁÒÐ-70, çåí³òíî-ðà-

êåòí³ êîìïëåêñè «Ñòð³ëà-10» òà

«Îñà-ÀÊÌ», çåí³òíî-ãàðìàòíèé ðà-

êåòíèé êîìïëåêñ «Òóíãóñêà», çðàçêè

àâòîìîá³ëüíî¿ òåõí³êè «Óðàë»,

ÊàìÀÇ, ÊðÀÇ, Ç³Ë òà ÌÀÇ. 

Òàêîæ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè òà ñó-

ïðîâîäæóþ÷³ éîãî îñîáè îãëÿíóëè

çðàçêè ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿, ó òîìó ÷èñë³

ïåðñïåêòèâí³, â³ò÷èçíÿíîãî òà ³íî-

çåìíîãî âèðîáíèöòâà, ÿê³ ïðåäñòà-

âèâ äèðåêòîð ÒÎÂ «Òàêòè÷í³ ñèñòå-

ìè» Êîñòÿíòèí Õóðøóäÿí.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷

îêðåìî çóïèíèâñÿ íà ðîáîò³ 169-ãî

Íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ç ï³äãîòîâêè ìî-

ëîäøèõ êîìàíäèð³â òà ñïåö³àë³ñò³â

äëÿ àðì³¿, â³äçíà÷èâøè, ùî öå ç’ºä-

íàííÿ º íàéïîòóæí³øèì ó Çáðîéíèõ

Ñèëàõ â ãàëóç³ ï³äãîòîâêè ìîëîäøèõ

êîìàíäèð³â òà ñïåö³àë³ñò³â.

— Çíàþ, ùî âè áåðåæåòå òà ïðèì-

íîæóºòå áîéîâèé ³ æèòòºâèé äîñâ³ä

áàãàòüîõ ïîêîë³íü çàõèñíèê³â Â³ò÷èç-

íè, — ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-

òîð ßíóêîâè÷. — Äî ïðèçîâó â Çáðîé-

í³ Ñèëè þíàêè óÿâëÿþòü àðì³þ àáñ-

òðàêòíî. Íàòîì³ñòü ðåàëüíà àðì³ÿ,

ÿêà äëÿ áàãàòüîõ ìîëîäèõ ëþäåé ñòàº

íàéâàæëèâ³øîþ øêîëîþ æèòòÿ, ïî-

÷èíàºòüñÿ ³ç âàñ, äîñâ³ä÷åíèõ êàäðî-

âèõ â³éñüêîâèõ.

Äî âàñ ïðèõîäÿòü þíàêè áåç æîä-

íèõ â³éñüêîâèõ íàâè÷îê, ÿê³ çà êîðîò-

êèé òåðì³í íàáóâàþòü â³éñüêîâèõ

çíàíü òà âì³íü, çàãàðòîâóþòü ò³ëî ³

äóõ. Íà âàñ ïîêëàäåíî âåëèêó â³äïî-

â³äàëüí³ñòü òà âàæëèâó ñóñï³ëüíó ì³-

ñ³þ. Çàêëèêàþ âàñ â÷èòè íå ïðîñòî

ñîëäàò³â, ãîòîâèõ òðèìàòè çáðîþ â

ðóêàõ. Öå âàæëèâî, àëå öüîãî çàìàëî.

Óêðà¿í³ ïîòð³áí³ ïàòð³îòè òà ñâ³äîì³

ãðîìàäÿíè. ß ñïîä³âàþñÿ ó öüîìó íà

âàñ — ëþäåé ³ç ç³ðêàìè íà ïîãîíàõ.

— Çíàþ, ùî âè ó íàéâàæ÷èõ óìîâàõ

âèêîíóºòå ñâ³é îáîâ’ÿçîê. Äóæå øêî-

äà, ùî íàâ³òü â åë³òíîìó ç’ºäíàíí³ º

òðóäíîù³ ç îñíàùåííÿì íàâ÷àëüíî¿

áàçè, çíàþ ³ ïðî ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè,

ÿê³ âèìàãàþòü ñèñòåìíîãî ðîç-

â’ÿçàííÿ. Íàñàìïåðåä, öå æèòëîâ³

ïèòàííÿ, ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ÷ëåí³â âà-

øèõ ðîäèí, ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà

òîùî. Ïîòð³áíî íåãàéíî ðåìîíòóâàòè

êàçàðìåíî-æèòëîâèé ôîíä, â³äíîâ-

ëþâàòè êîìóíàëüí³ ìåðåæ³, äîðîãè,

çàáåçïå÷óâàòè ó÷í³â øê³ëüíèìè àâ-

òîáóñàìè, — çàóâàæèâ Â³êòîð ßíóêî-

âè÷, íàãîëîñèâøè, ùî âèð³øåííÿ öèõ

ïèòàíü ïåðåáóâàòèìå íà éîãî îñî-

áèñòîìó êîíòðîë³. Äåñíÿíñüêèé â³é-

ñüêîâèé ãàðí³çîí ïîâèíåí áóòè ã³äíî

çàáåçïå÷åíèé ó ñîö³àëüí³é, êóëüòóð-

í³é òà ïîáóòîâ³é ñôåðàõ. 

— Ïîçèòèâí³ çì³íè áóäóòü. Ìîÿ êî-

ìàíäà ðîáèòü óñå äëÿ òîãî, àáè ïîêðà-

ùàííÿ æèòòÿ â³äáóëîñÿ ÿêîìîãà

øâèäøå. Óñï³õ — çàâæäè òðîõè äàë³ â³ä

ì³ñöÿ, äå òè çóïèíèâñÿ. Òîìó âñ³ ìè,

êîæåí íà ñâîºìó ì³ñö³, íå ìàºìî ïðà-

âà çóïèíÿòèñÿ. Âïåâíåíèé, ùî ìè ã³ä-

íî ïðîéäåìî øëÿõ ðåôîðì. À öå îç-

íà÷àº, ùî Óêðà¿íà òà ¿¿ â³éñüêî «ïðèðå-

÷åí³» íà óñï³õ, — çàïåâíèâ â³éñüêîâî-

ñëóæáîâö³â Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.

Â³êòîð ßíóêîâè÷ ïîáàæàâ â³éñüêî-

âîñëóæáîâöÿì òà ¿õí³ì ðîäèíàì ì³ö-

íîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðà òà óñï³õ³â

ó ñëóæ³íí³ Áàòüê³âùèí³.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷: «Âïåâíåíèé, ùî ìè ç ÷åñòþ ïðîéäåìî øëÿõ
ðåôîðì. À öå îçíà÷àº, ùî Óêðà¿íà òà ¿¿ â³éñüêî «ïðèðå÷åí³» íà óñï³õ».
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Òåëåôîí ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè: (044) 483-08-39

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò
ïîâ³äîìëåíü ³íôîðìàãåíòñòâ ³ ìîæå äðó-
êóâàòè ñòàòò³, íå ïîä³ëÿþ÷è òî÷êó çîðó àâ-
òîðà. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü
ôàêò³â, âëàñíèõ ³ìåí òà ³íøèõ â³äîìîñòåé
íåñóòü àâòîðè ïóáë³êàö³é. Ðîáîòè (ôîòî-
çí³ìêè, ñòàòò³, ìàëþíêè, òåêñòè òà ³íø³ ìà-
òåð³àëè), ÿê³ ïðèéøëè íà àäðåñó ðåäàêö³¿,
íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ïå-
ðåäðóê ìàòåð³àë³â ÷è áóäü-ÿêå ³íøå ¿õ âè-
êîðèñòàííÿ ìîæëèâî ëèøå ç ïèñüìîâîãî
äîçâîëó ðåäàêö³¿. Ïðè âèêîðèñòàííi ìàòå-
ðiàëiâ ïîñèëàííÿ íà æóðíàë «Âiéñüêî Óê-
ðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå. Çà çì³ñò ðåêëàìè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ðåêëàìîäàâåöü.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

redactorVU@yahoo.com

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáîðîííî¿
ïîë³òèêè òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³éñüê:

Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíîãî
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Äèçàéí òà âåðñòêà:
Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè:
Çîÿ ²ËÜ¯ÍÀ
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Âàäèì ÊÎÂÀËÜÎÂ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü: «Ïîòð³áíå ºäèíå ðîçóì³ííÿ
òîãî, ùî òðåáà ðîáèòè â ãàëóç³ ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë»

Íà öüîìó Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè íàãîëîñèâ íà áðèô³íãó ïåðåä ïî÷àòêîì

ïðÿìî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ â Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÿêà â³äáóëàñÿ 4 áåðåçíÿ.

— Ïåðø çà âñå, öå ñòîñóºòüñÿ ðîáîòè ùîäî êîðèãóâàííÿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó

Çáðîéíèõ Ñèë ç óðàõóâàííÿì îñòàíí³õ âêàç³âîê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — Âåðõîâ-

íîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ïîçàáëîêîâîãî ñòàòóñó íà-

øî¿ äåðæàâè, à òàêîæ çàóâàæåíü, âèñëîâëåíèõ ç áîêó ôàõ³âö³â Ðàäè íàö³îíàëü-

íî¿ áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè òà ³íøèõ, — ïîâ³äîìèâ Ìèõàéëî ªæåëü.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè ï³äêðåñëèâ âàæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ äî ö³º¿ ðîáîòè

ôàõ³âö³â ð³çíèõ êàòåãîð³é.

— Â³ä ñüîãîäí³ Öåíòðàëüíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò — îäèí ç îñíîâíèõ

ãðàâö³â ó öüîìó ïèòàíí³. Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò îáîðîíè, Ãåíåðàëüíèé

øòàá, Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè — êîæíà ñòðóêòóðà ïîâèííà ÷³òêî çíàòè ñâîº ì³ñ-

öå ³ â³äïðàöüîâóâàòè ò³ ÷è ³íø³ äîêóìåíòè. Ïîòð³áíå ºäèíå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî

òðåáà ðîáèòè â ãàëóç³ ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë, — íàãîëîñèâ êåð³âíèê îáî-

ðîííîãî â³äîìñòâà. 

Ï³ä ÷àñ áðèô³íãó Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè òàêîæ ï³äíÿâ ïèòàííÿ ñòîñîâíî

äîö³ëüíîñò³ ³ñíóâàííÿ ïðè âèùèõ â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òàêî¿ çíà÷-

íî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ öåíòð³â, ÿê³ º íà äàíèé ÷àñ.

— Áëèçüêî 1,5 òè-

ñÿ÷³ îô³öåð³â ñüîãîäí³

ïðàöþþòü â öèõ öåí-

òðàõ. À ÿêùî ïîäèâè-

òèñÿ, ñê³ëüêè ç íèõ º

êàíäèäàòàìè ³ äîêòî-

ðàìè íàóê, òî ìîâà

éäå ëèøå ïðî 10-

20% â³ä ö³º¿ ê³ëüêîñò³.

Ïèòàííÿ: ùî æ âîíè

òàì ðîáëÿòü? — çàó-

âàæèâ Ìèõàéëî

ªæåëü. 

Çà ñëîâàìè Ì³í³ñ-

òðà îáîðîíè Óêðà¿íè,

äîñèòü æîðñòêîìó ðåôîðìóâàííþ ï³äëÿãàòèìóòü ï³äïðèºìñòâà Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè. 

— Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ñüîãîäí³ äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà º ñòðóêòóðàìè, ÿê³, ÿê

êàæóòü, çíàõîäÿòüñÿ ëèøå «ï³ä ïàðàñîëüêîþ» Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ³ æîäíî¿

êîï³éêè äî ñïåöôîíäó îáîðîííîãî â³äîìñòâà íå äàþòü. Áàãàòî ç öèõ ï³äïðè-

ºìñòâ çàðàç ïðîõîäÿòü ïðîöåäóðó áàíêðóòñòâà, — çàóâàæèâ Ìèõàéëî ªæåëü.

ßê íàãîëîñèâ êåð³âíèê îáîðîííîãî â³äîìñòâà, íàãàëüíèì íà ñüîãîäí³ º ïè-

òàííÿ, ùî äàë³ ðîáèòè ç öèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Âîäíî÷àñ, ãëàâà îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà â³äçíà÷èâ, ùî º ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ä³éñíî âèêîíóþòü âàæëèâ³ çàâäàí-

íÿ ç ðåìîíòó îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè ³ ïîòð³áí³ Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè.

— Àëå ïàðàëåëüíî º é, òàê áè ìîâèòè, «íàäóìàí³» ï³äïðèºìñòâà. Ñâîãî ÷àñó

áóëî ñòâîðåíî ï³äïðèºìñòâî «Óêðñïåöïîñòà÷». Àëå âîíî í³÷îãî íå ïîñòà÷àº,

ìàº ò³ëüêè îô³ñ ³ ïðèì³ùåííÿ. Àáî «Óêðâîºíêóðîðò» — ï³äïðèºìñòâî ³ç íåçðî-

çóì³ëèìè ôóíêö³ÿìè, ïðàö³âíèêè ÿêîãî ¿çäÿòü ïî Óêðà¿í³ ³ ïðîïîíóþòü ïóò³âêè

äëÿ â³äïî÷èíêó ó â³éñüêîâèõ ñàíàòîð³ÿõ. Öþ ðîáîòó óñï³øíî ñàìîñò³éíî ìîæóòü

ðîáèòè íà÷àëüíèêè ñàíàòîð³¿â, — ï³äêðåñëèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè ãëàâè â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà, Ïðåçèäåíò Óêðà¿-

íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ÷³òêî âèçíà÷èâ

Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè íàïðÿìè, çà ÿêèìè ïîâèííî çä³éñíþâàòèñÿ ðåôîðìó-

âàííÿ. Îäíèì ç òàêèõ º ðîçôîðìóâàííÿ áàç, àðñåíàë³â ³ ñêëàä³â Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè.

— Ãàðíîþ ïåðåâ³ðêîþ âèêîíàííÿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè Óêàçó Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè ïðî øåôñòâî íàä Çáðîéíèìè Ñèëàìè ñòàíå ¿õ ñï³âïðàöÿ ç Ì³íî-

áîðîíè ùîäî ðîçôîðìóâàííÿ àðñåíàë³â ³ ñêëàä³â òà âèâåçåííÿ ç íèõ áîºïðè-

ïàñ³â. Òàêîæ öå áóäå ÷óäîâîþ íàãîäîþ ä³çíàòèñÿ, ùî äëÿ ì³ñöåâî¿ âëàäè êðà-

ùå: ìàòè ïîðó÷ ç³ ñâî¿ìè íàñåëåíèìè ïóíêòàìè ñêëàäè, áàçè ³ àðñåíàëè ç áî-

ºïðèïàñàìè, ÷è äîïîìîãòè Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè ïåðåâåçòè ¿õ â ³íøå

ì³ñöå äëÿ çáåð³ãàííÿ àáî óòèë³çàö³¿, ÿêùî òåðì³í ¿õ ïðèäàòíîñò³ çàê³í÷èòüñÿ, —

çàçíà÷èâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè.



Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ,

ïðèéíÿòîãî Ïðåçèäåí-

òîì Óêðà¿íè — Âåðõîâ-

íèì Ãîëîâíîêîìàíäó-

âà÷åì Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè Â³êòîðîì ßíó-

êîâè÷åì, ïðîâåäåíî ö³-

ëèé êîìïëåêñ çàõîä³â

ùîäî â³äíîâëåííÿ òàêî¿

âàæëèâî¿ ³ì³äæåâî¿

ñêëàäîâî¿, ÿê ï³ëîòàæíà

ãðóïà «Óêðà¿íñüê³ ñîêî-

ëè». 
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РРРРІІІІКККК    РРРРООООББББООООТТТТИИИИ    УУУУРРРРЯЯЯЯДДДДУУУУ::::
АРМІЙСЬКИЙ ФАКТОР

Â³ò÷èçíÿíèìè ï³äïðèºìñ-

òâàìè çä³éñíþºòüñÿ ðîáîòà

ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ òà ðîç-

ðîáêè íîâ³òí³õ çðàçê³â îçá-

ðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. Çîêðåìà, çàâåðøóºòüñÿ ðîçðîáêà ñåðåäíüîãî òðàíñïîð-

òíîãî ë³òàêà Àí-70, ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî ïåðøîãî ñåð³éíîãî â³ò÷èçíÿíîãî êîðàáëÿ

êëàñó «êîðâåò», òðèâàº ðîáîòà ùîäî ñòâîðåííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ðàêåòíîãî

êîìïëåêñó.

Ó Ñåâàñòîïîë³

íà 13-ìó ñó-

äíîðåìîíòíî-

ìó çàâîä³ ×îð-

í î ì î ð ñ ü ê î ã î

ôëîòó Ì³í³ñ-

òåðñòâà îáîðî-

íè ÐÔ çàâåð-

øèâñÿ ïåðøèé

åòàï øâàðòî-

âèõ âèïðîáóâàíü ï³äâîäíîãî ÷îâíà Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè «Çàïîð³ææÿ».

Íà áàç³ Äåðæàâíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè «Êîíîòîïñüêèé

àâ³àðåìîíòíèé çàâîä

«ÀÂ²ÀÊÎÍ» â³äáóëîñÿ

âèïðîáóâàííÿ âåðòî-

ëüîòà Ì³-8ÌÒÂ, îñíà-

ùåíîãî íîâèìè äâèãó-

íàìè âèðîáíèöòâà â³ä-

êðèòîãî àêö³îíåðíîãî

òîâàðèñòâà «Ìîòîð-

Ñ³÷». 

Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ãðî-

øîâî¿ âèíàãîðîäè â

³íîçåìí³é âàëþò³ â³é-

ñ ü ê î â î ñ ë ó æ á î â ö ÿ ì

Çáðîéíèõ Ñèë ³ç ñêëàäó

ìèðîòâîð÷îãî êîíòèí-

ãåíòó, íàïðàâëåíîãî

äëÿ ó÷àñò³ â íàäàíí³

ï³äòðèìêè Îïåðàö³¿

ÎÎÍ ó Êîò-ä’²âóàð³, íà

ïåð³îä ¿õ ôàêòè÷íî¿

ó÷àñò³ â çàçíà÷åí³é

îïåðàö³¿ çá³ëüøåíî íà

100 â³äñîòê³â.

Êîðâåò «Òåðíîï³ëü» âçÿâ

ó÷àñòü â îïåðàö³¿ ÍÀÒÎ

«Àêòèâí³ çóñèëëÿ» ó Ñå-

ðåäçåìíîìó ìîð³. 

Ó 2010 ðîö³, â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,

âäâ³÷³ çá³ëüøåíî ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ

ïëàâ- òà ëüîòíîãî ñêëàäó. Ç 1 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ãðî-

øîâå çàáåçïå÷åííÿ îô³öåðñüêîãî ñêëàäó çðîñëî íà 55

â³äñîòê³â, à â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çà êîíòðàêòîì — íà

70 â³äñîòê³â.

Ïðîâåäåíî êîìïëåêñ íàâ÷àíü

ç îðãàíàìè â³éñüêîâîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ³ â³éñüêàìè «Âçàºìîä³ÿ-

2010». Â³éñüêà ä³ÿëè íà ï’ÿòè

ïîë³ãîíàõ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê,

ïîë³ãîí³ «×àóäà» Äåðæàâíîãî

íàóêîâî-âèïðîáóâàëüíîãî

öåíòðó ÇÑ Óêðà¿íè òà äåñÿòè

ïîë³ãîíàõ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Óêðà¿íè. Áóëî çàëó÷åíî

áëèçüêî 8100 â³éñüêîâîñëóæ-

áîâö³â óñ³õ âèä³â Çáðîéíèõ Ñèë

òà ìàéæå 1200 îäèíèöü îçá-

ðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè.
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Ïðåäñòàâíèêè Ñóõîïóò-

íèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè âçÿëè ó÷àñòü ó

ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³

â³éñüêîâî-ïðîôåñ³éíî¿

ìàéñòåðíîñò³ «Ìèðîâîé

ïàðåíü» â Ìîñêâ³.

Ïîð³âíÿíî ç 2009 ðîêîì

ó ï³âòîðà-äâà ðàçè

çðîñëà ê³ëüê³ñòü ãîäèí

íàëüîòó â àâ³àö³¿ Çáðîé-

íèõ Ñèë òà ê³ëüê³ñòü

ñòðèáê³â ç ïàðàøóòîì,

óäâ³÷³ çá³ëüøåíà ê³ëü-

ê³ñòü âèõîä³â êîðàáë³â ó

ìîðå òîùî.

Âïåðøå çà îñòàíí³ ï’ÿòü

ðîê³â ïðîâåäåíî òàêòè÷í³

íàâ÷àííÿ ç áîéîâîþ

ñòð³ëüáîþ àðòèëåð³é-

ñüêèõ ï³äðîçä³ë³â, îçáðî-

ºíèõ ðåàêòèâíèìè ñèñ-

òåìàìè çàëïîâîãî âîãíþ

«Óðàãàí».

Ó êâ³òí³ 2010 ðîêó óêðà-

¿íñüêèé åê³ïàæ ë³òàêà ²ë-

76 â ðàìêàõ óêðà¿íñüêî-

äàòñüêî¿ îïåðàö³¿ «Ï³â-

í³÷íèé ñîê³ë-2010»

çä³éñíèâ ïåðåâåçåííÿ

á³ëüøå 517 òèñ. ë³òð³â

àâ³àö³éíîãî ãàñó ç àâ³à-

áàçè Òóëå äî ñòàíö³¿

Íîðä (Ãðåíëàíä³ÿ).

Íà ïîë³ãîí³ «×àóäà» Äåð-

æàâíîãî íàóêîâî-âèïðî-

áóâàëüíîãî öåíòðó ÇÑ

Óêðà¿íè âèêîíàíî 32

ïóñêè çåí³òíèõ êåðîâàíèõ

ðàêåò ³ç ÇÐÊ «ÎÑÀ-ÀÊÌ»

³ 117 òàêòèêî-âîãíåâèõ

çàäà÷ ³ç ÇÃÐÊ «Òóíãóñêà»

òà ÇÓ 23-2.

Äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé

çáóäîâàíî òà ïðèäáàíî

2020 êâàðòèð, ùî â 24

ðàçè á³ëüøå, í³æ ó

2009 ðîö³. Â òàêèé

ñïîñ³á âèêîíàíî çàâ-

äàííÿ Ïðåçèäåíòà Óê-

ðà¿íè — çáóäóâàòè ó

2010 ðîö³ íå ìåíøå

2000 êâàðòèð.

Âïåðøå çà îñòàíí³ ðîêè ïðîâåäåíî ñï³ëüíå óêðà¿í-

ñüêî-ðîñ³éñüêå êîìàíäíî-øòàáíå â³éñüêîâî-ìîð-

ñüêå íàâ÷àííÿ

«Ôàðâàòåð ìèðó».

Êð³ì òîãî, òðàäè-

ö³éíèìè äëÿ çáðîé-

íèõ ñèë íàøèõ äåð-

æàâ ñòàþòü ñï³ëüí³

òðåíóâàííÿ ÷åðãî-

âèõ ñèë ç ïðîòèïî-

â³òðÿíî¿ îáîðîíè.

Â³äíîâëåíî ïîëüî-

òè êîðàáåëüíî¿ àâ³-

àö³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôå-

äåðàö³¿ íà ïîë³ãîí³

«Íèòêà». 

Â³äáóëîñÿ 59-òå çàñ³äàííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â îáîðîíè

êðà¿í-ó÷àñíèöü ÑÍÄ (ó÷àñíèêè — îô³ö³éí³ äåëåãàö³¿

Àçåðáàéäæàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü,

Ðåñïóáë³êè Â³ðìåí³ÿ, Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí, Êèðãèçüêî¿

Ðåñïóáë³êè, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, Ðåñïóáë³êè Òàäæè-

êèñòàí, Ðåñïóáë³êè Óçáåêèñòàí òà Òóðêìåí³ñòàíó é Óê-

ðà¿íè — íà ïðàâàõ ñïîñòåð³ãà÷à). Çà äâà äí³ ó÷àñíèêè

ñàì³òó ðîçãëÿíóëè á³ëüøå äâàäöÿòè ïèòàíü ç ð³çíèõ

íàïðÿì³â áàãàòîñòîðîííüî¿ ïàðòíåðñüêî¿ âçàºìîä³¿.
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Ùî ìàº ïåðåäáà÷àòè îíîâëåíà
Âîºííà äîêòðèíà?

Для оновлення Воєнної доктри�

ни України необхідно, насампе�

ред, чіткіше визначитись із її по�

няттям. Що хочеться бачити і виз�

начити ним, які основні офіційні

погляди покласти в основу? А це

базові положення, які відносяться

не тільки до теорії, а й до практики

військової справи.

У цьому контексті слушне, на

наш погляд, визначення Воєнної

доктрини як «прийнята в державі

на певний період система поглядів

про мету, характер можливої вій�

ни, на підготовку до неї країни і

збройних сил та засобів до веден�

ня воєнних дій».

З прийняттям нещодавно нової

Воєнної доктрини РФ це поняття

формулюється дещо інакше, а саме

як «оборонная (или военная) док�

трина», яка «определяет политику

государства в области военной бе�

зопасности с учетом как военных,

так и экономических, информаци�

онных и других факторов..., систе�

му официальных взглядов и поло�

жений, направление военного

строительства, подготовки госу�

дарства и вооруженных сил к воз�

можной войне, способы ее веде�

ния». У іншому авторитетному су�

часному російському джерелі ця

правова категорія визначена уже

як «научно обоснованная... систе�

ма руководящих установок, опре�

деляющих применение средств

военного насилия в политических

целях, характер военных задач и

способы их решения, направлен�

ность военного строительства».

В офіційних доктринальних до�

кументах інших держав світу ці по�

няття неоднозначні.

ВОЄННА ДОКТРИНА:

×îìó, âëàñíå, Óêðà¿í³
ïîòð³áíà îíîâëåíà Âî-
ºííà äîêòðèíà? Öå ïè-
òàííÿ ç ÷èñëà ðèòîðè÷-
íèõ. Àäæå ï³ñëÿ óõâà-
ëåííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè 1 ëèïíÿ 2010
ðîêó Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî çàñàäè âíóòð³øíüî¿
³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè»
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³ê-
òîð ßíóêîâè÷ çàÿâèâ ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáëåí-
íÿ òà ïðèéíÿòòÿ îíîâëå-
íî¿ Ñòðàòåã³¿ íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè ³ Âîºííî¿
äîêòðèíè Óêðà¿íè.

нноовваа  ррееддааккццііяя  ооннооввллееннооїї  ккррааїїннии
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Разом з тим усі визначення воєн�

них доктрин домінуючим компо�

нентом виокремлюють «систему

офіційних поглядів на підготовку

держави і збройних сил до війни

для відбиття агресії», тобто для за�

хисту життєво важливих інтересів

від загроз воєнного характеру.

Саме ці два найважливіші компо�

ненти Воєнної доктрини, на наш

погляд, відображені в Законі Украї�

ни «Про оборону України» — під�

готовка держави до оборони (ст. 3)

та відсіч збройній агресії проти

України (ст. 4).

З урахуванням наведеного, у

оновленій Воєнній доктрині Укра�

їни доцільно сформулювати цю

правову категорію як «систему

прийнятих в державі офіційних

поглядів на підготовку держави до

оборони, причини виникнення

воєнних конфліктів, шляхи запобі�

гання їм та засади застосування во�

єнної сили для захисту сувереніте�

ту, територіальної цілісності й ін�

ших життєво важливих національ�

них інтересів України від реальних

та потенційних загроз воєнного

характеру».

ßêèìè áà÷àòüñÿ ìîäåëü
òà ñòðóêòóðà îíîâëåíî¿ 

Âîºííî¿ äîêòðèíè?
Деякі автори порушують питан�

ня про формулювання нової назви

доктрини, наприклад, «Доктрина

воєнної безпеки», або «Військова

доктрина забезпечення стату�

су...держави», чи «Доктрина віднов�

лення військового потенціалу дер�

жави», або «Доктрина нової вій�

ськово�політичної глобальної та

національної безпеки», чи «Док�

трина забезпечення безпеки роз�

витку держави в XXI столітті», або

ще якась інша, яка, на їх думку, по�

винна визначати і стратегічну

спрямованість.

Наведені аргументи щодо зміни

назви Воєнної доктрини, на наш

погляд, не на часі. Вони не відпові�

дають і практиці сьогодення. За�

раз, зокрема, в Росії, Білорусі, Ка�

захстані та Україні цей документ

названо «Воєнна доктрина», в

США — «Стратегія національної

безпеки», у НАТО — «Стратегічна

концепція»; в Словацькій Республі�

ці — «Оборонна доктрина (страте�

гічна концепція оборони Словаць�

кої Республіки)» тощо.

За своїми характером та спрямо�

ваністю вони мають суттєві відмін�

ності. Наприклад, Воєнна доктри�

на Японії (1914, 1939) була насту�

пальна, у Франції (1939) — пасив�

на; в Україні (1993, 2004) — обо�

ронна; в Росії (1993) — ядерна (за�

раз оновлена); у США (1995) —

глобальна.

Що стосується структур наведе�

них доктринальних документів, то

вони в основному окреслюються

їх власними моделями (формою),

а не назвою. На сьогодні йдеться

про шість таких моделей. Одні міс�

тять в основному лише воєнно�по�

літичні аспекти, інші — воєнно�

технічні або і воєнно�економічні

погляди чи основи тощо. Ще деякі

інші, крім загальних положень чи

преамбули і прикінцевих поло�

жень, містять воєнно�політичні,

воєнно�стратегічні та воєнно�еко�

номічні основи чи складові. Таку

модель, наприклад, має нині чинна

Воєнна доктрина України.

В основі оновленої Воєнної док�

трини мають акумулюватися най�

важливіші доктринальні поло�

ження, зокрема, про загрози воєн�

ній безпеці держави, пріоритетні

оборонні завдання; політичні та

правові основи їх реалізації за

певних загрозливих умов; вій�

ськово�стратегічні, військово�е�

кономічні та військово�технічні

основи тощо.

Структурно Воєнну доктрину

фахівці пропонують викласти по�

різному: з преамбули, основної

частини й епілогу. А основну час�

тину сформувати із чотирьох бло�

ків, які, на наш погляд, є досить

громіздкими.

Інші виокремлюють загальні по�

ложення, висновки з оцінювання

воєнно�політичної обстановки;

загрози національним інтересам у

воєнній сфері; основні риси воєн�

них конфліктів; основні завдання

Збройних Сил України та інших

суб’єктів забезпечення обороноз�

датності держави; можливості

Збройних Сил України, необхідні

для виконання завдань, та напрями

їх досягнення; ресурсне забезпе�

чення тощо.

Із наявних доктрин найбільш

прийнятною за структурою для

України, на наш погляд, бачиться

Воєнна доктрина Республіки Бол�

гарія:

1. Воєнно�стратегічне середови�

ще (основні джерела ризику).

2. Цілі, принципи та підходи обо�

ронної політики.

3. Оборона країни (підготовка

країни та території до оборони).

«Нам потрібно уточнити, а, можливо, і переглянути наші
уявлення про загрози воєнній безпеці України. Безумовно,
Воєнна доктрина повинна зберігати оборонний характер.
Україна як країна!миротворець не може мати іншої. Ми добре
розуміємо, що треба чітко визначити шляхи організації системи
воєнної протидії будь!якій військовій агресії».

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ 
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷
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4. Використання збройних сил

(функції та завдання в умовах різ�

них криз (сценаріїв), головний вид

їх воєнних дій, основні форми ви�

користання; будівництво та розви�

ток, структура та чисельність,

склад сил швидкого реагування;

війська оборони як основний ком�

понент, війська територіальної

оборони і резерв Болгарської Ар�

мії.

Виходячи із наведеного, струк�

турно модель оновленої Воєнної

доктрини України можна предста�

вити наступним чином:

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Погоджуючись із викладеними у

фаховій літературі аргументами, у

цьому блоці доцільно розмістити

воєнно�політичні настанови, се�

ред яких, окрім визначення Воєн�

ної доктрини, повинні знайти своє

віддзеркалення доктринальні пог�

ляди, які будуть окреслені в онов�

леній Стратегії національної без�

пеки України, а також наведені у

нещодавно прийнятому Законі Ук�

раїни «Про засади внутрішньої і

зовнішньої політики», зокрема про

наміри України за умов позаблоко�

вості не брати участі у військово�

політичних союзах; своїм пріори�

тетом визначити участь у вдоско�

наленні та розвитку європейської

системи колективної безпеки; про�

довжувати конструктивне пар�

тнерство з Організацією Північно�

атлантичного договору та іншими

військово�політичними блоками з

усіх питань, що становлять взаєм�

ний інтерес; запобігати конфлік�

там у регіонах, що межують з Укра�

їною та врегулювати їх (ст. 11); ут�

римуватися від загрози силою або

її застосування проти територіаль�

ної цілісності або політичної неза�

лежності будь�якої іноземної дер�

жави і про своєчасність та адекват�

ність вжиття заходів щодо захисту

національних інтересів Україні від

реальних та потенційних загроз

(п. 3 ст. 2).

Не було б зайвим, на наш погляд,

тут офіційно занотувати і доктри�

нальний погляд про те, що Україна

не визнає війну як засіб вирішення

міжнародних проблем, не має те�

риторіальних претензій до жодної

держави і не бачить в жодному на�

родові образ ворога; ніколи пер�

шою не почне бойових дій проти

будь�якої країни, якщо не стане са�

ма об’єктом агресії. А у разі воєн�

ної загрози змушена буде дати

адекватну відсіч будь�якій зброй�

ній агресії, звідки би вона не

наступила.

²². Âîºííî-ñòðàòåã³÷íå
ñåðåäîâèùå

Враховуючи аргументовану дум�

ку деяких фахівців, цей блок може

бути одним із головних розділів

Воєнної доктрини, де доцільно

викласти характеристику воєнно�

політичної обстановки, перелік

воєнних небезпек і загроз, які виз�

начають головне спрямування во�

єнної політики держави і напрями

діяльності її суб’єктів для забезпе�

чення воєнної безпеки, у першу

чергу Сил безпеки і оборони, як їх

все частіше зараз називають. Що�

правда, до переліку зазначених

загроз, на наш погляд, мають бути

віднесені лише загрози і виклики

суто «воєнного характеру», як виз�

начено в Законі України «Про ос�

нови національної безпеки Украї�

ни» (абз. 9 ст. 9).

При цьому, як об’єктивно, на наш

погляд, застерігається фахівцями,

жодна воєнна загроза не повинна

бути прив’язана до конкретної

держави або організації.

У цьому контексті можна пого�

дитись і з тими авторами, які ос�

новними зовнішніми воєнними

загрозами для України (загрозами

воєнного характеру — Ф.С.) визна�

чають:

• посягання на державний сувере�

нітет та територіальну цілісність;

• нарощування поблизу кордонів

України угруповань військ та

озброєнь, які порушують співвід�

ношення сил, що склалося;

• воєнно�політичну нестабіль�

ність та конфлікти в сусідніх кра�

їнах;

• збройну агресію проти України у

формі дій, які зазначені в Законі

України «Про оборону України»

(абз. 4–9 ст. 1), а саме: вторгнен�

ня або напад збройних сил іншої

держави на територію України,

окупація або анексія частини те�

риторії України тощо.

Тут пропонується викласти та�

кож характерні риси та особли�

вості сучасних військових кон�

фліктів, як, наприклад, викладено в

новій Воєнній доктрині РФ.

Доцільно визначити і шляхи ор�

ганізації системи воєнної протидії

будь�якій військовій агресії. Ос�

новними з них фахівцями визна�

Íà äóìêó ôàõ³âö³â, æîäíà âîºííà çàãðîçà
íå ïîâèííà áóòè ïðèâ’ÿçàíà äî êîíêðåòíî¿
äåðæàâè àáî îðãàí³çàö³¿.

• â çîâí³øí³é

ïîë³òèö³ Óêðà¿íè

â³äáóëèñü ñóòòºâ³

çì³íè. Ïðîãîëî-

øåíî êóðñ íà ïî-

çàáëîêîâèé ñòàòóñ

äåðæàâè, ïðîäîâæåíî òåðì³í áàçóâàííÿ ó Êðèìó

×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ùî âè-

ìàãàº â³äïîâ³äíîãî êîðèãóâàííÿ îáîðîííî¿ ïîë³òèêè.

Ö³ ð³øåííÿ çóìîâëþþòü ïîòðåáó ïîøóêó Óêðà¿íîþ

íîâîãî ì³ñöÿ â áåçïåêîâîìó ñåðåäîâèù³ ³ âñåá³÷íî

îá´ðóíòîâàíèõ çàõîä³â ùîäî àäàïòàö³¿ îáîðîííî¿ ïî-

ë³òèêè äî íîâèõ ãåîïîë³òè÷íèõ óìîâ;

• ñó÷àñí³ áåçïåêîâ³ ïðîáëåìè, âèêëèêè òà çàãðîçè îáó-

ìîâëþþòü ïðèíöèïîâî íîâ³ ï³äõîäè äî çàáåçïå÷åííÿ

çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè â³ä ðåàëüíèõ òà

ïîòåíö³éíèõ çàãðîç âîºííîãî õàðàêòåðó. À öå ïîòðåáóº

ôîðìóâàííÿ íîâèõ äîêòðèíàëüíèõ ïîãëÿä³â ³ ïðèíöè-

ïîâî íîâèõ ï³äõîä³â òà çàâäàíü ñèëîâîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ äåðæàâè;

• ïîë³òèêà ïîçàáëîêîâîñò³ âèìàãàº á³ëüø ð³øó÷èõ ä³é

ùîäî ìîäåðí³çàö³¿ Ñåêòîðà áåçïåêè äåðæàâè.

×èííèêè, ÿêèìè îáóìîâëåíà íåîáõ³äí³ñòü îíîâëåííÿ
Âîºííî¿ äîêòðèíè Óêðà¿íè:
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чаються, в першу чергу, політико�

дипломатичні заходи. У разі ви�

никнення міжнародних суперечок

або конфліктних ситуацій, Україна

може вирішувати їх переважно по�

літико�дипломатичними метода�

ми. Видається, що цьому певною

мірою мають сприяти і гарантії

безпеки, що надані Україні з боку

США, Росії та інших ядерних дер�

жав після її відмови від статусу

ядерної держави.

Важливим тут, як визначено За�

коном України «Про засади внут�

рішньої і зовнішньої політики»

(ст.ст. 1, 6), має бути:

• своєчасне виявлення, запобі�

гання і нейтралізація реальних

та потенційних загроз націо�

нальним інтересам у оборонній

сфері;

• зміцнення обороноздатності

держави, посилення відповідаль�

ності органів державної влади

всіх рівнів за неналежну підго�

товку і забезпечення безпеки

держави;

• реформування Збройних Сил

України та інших військових

формувань з метою забезпечен�

ня їх максимальної ефективності

та здатності оперативно реагува�

ти на потенційні загрози Україні,

приділення особливої уваги

прикриттю повітряного і мор�

ського простору держави, все�

бічному забезпеченню Зброй�

них Сил України;

• забезпечення поступового пере�

ходу до комплектування Зброй�

них Сил України на контрактній

основі, насамперед за спеціаль�

ностями, що визначають боєз�

датність підрозділів;

• оснащення Збройних Сил Украї�

ни новітніми видами військової

техніки та озброєнь, відновлен�

ня спроможності оборонно�

промислового комплексу щодо

впровадження новітніх техноло�

гій, створення нових зразків вій�

ськової техніки та озброєнь;

• впровадження практики держав�

ного замовлення на озброєння

та військову техніку для Зброй�

них Сил України та інших військ

(сил);

• удосконалення системи демок�

ратичного цивільного контролю

за Силами безпеки і оборони;

• забезпечення гарантій соціаль�

ного захисту військовослужбов�

ців, інших прирівняних до них

осіб та членів їх сімей.

²²². Ï³äãîòîâêà äåðæàâè 
òà Ñèë áåçïåêè ³ îáîðîíè

äî çáðîéíîãî çàõèñòó
Підготовка держави до «серйоз�

ної війни», на думку військових фа�

хівців, має визначатись окремим

розділом або навіть спеціальною

частиною. У цьому розділі, на наш

погляд, доцільно викласти страте�

гічні цілі, основні завдання та базо�

ві алгоритми і погляди на тривалу

перспективу.

У Воєнній доктрині повинен міс�

титися погляд на підвищення мож�

ливостей воєнної організації дер�

жави чи Сил безпеки і оборони, як

зараз все частіше називають цей

суб’єкт.

У оновленій Воєнній доктрині Ук�

раїни повинна бути визначена і

стратегія, тобто основа для форму�

вання завдань Збройних Сил, інших

Сил безпеки і оборони, дипломатії,

національної економіки тощо.

Згідно з керівними поглядами в

оновленій Воєнній доктрині Укра�

їни повинні розглядатися питання

ролі і місця Збройних Сил, інших

Сил безпеки і оборони, їх взаємодії

тощо. Саме нові їх функції і завдан�

ня повинні бути покладені в осно�

ву стратегії їх функціонування і

застосування за призначенням.

Все це потребує нових підходів.

Враховуючи досвід РФ, даним

документом має бути передбачено

і розвиток оборонно�промислово�

го та наукового комплексів, мобілі�

заційна підготовка, завдання орга�

нів державної влади, шляхи пож�

вавлення міжнародного військово�

політичного та військово�техніч�

ного співробітництва тощо. На це

налаштовує і нещодавно прийня�

тий Закон України «Про засади

внутрішньої і зовнішньої політи�

ки» (п. 1 ст. 6 та ін.).

IV. Çàñòîñóâàííÿ âîºííî¿ ñèëè
Цей окремий розділ, на нашу дум�

ку, крім загальних положень (ос�

нов) має окреслювати офіційні

доктринальні погляди щодо засто�

сування воєнної сили як у мирний

час, так і в загрозливий період та під

час безпосередньої загрози зброй�

ної агресії для недопущення та за�

побігання збройним конфліктам.

При розробленні даного розділу

треба мати на увазі, що застосуван�

ня Збройних Сил України й інших

Сил безпеки і оборони (воєнної

сили — Ф.С.) згідно із Законом Ук�

раїни «Про засади внутрішньої і

зовнішньої політики» (п. З ст. 2) до�

пускається лише у випадках актів

збройної агресії проти України,

будь�яких інших збройних зазі�

хань на її територіальну цілісність

і недоторканність державних кор�

донів, боротьби з міжнародним те�

роризмом та піратством або в ін�

ших випадках, передбачених між�

народними договорами України,

згода на обов’язковість яких нада�

на Верховною Радою України.

Âàëåíòèí ÃÓÌÅÍÞÊ, Ôåä³ð ÑÀÃÀÍÞÊ

Ïðîãîëîøåíèé Óêðà¿íîþ êóðñ
íà ïîçàáëîêîâèé ñòàòóñ äåðæàâè âèìàãàº

êîðèãóâàííÿ îáîðîííî¿ ïîë³òèêè. 
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Професіоналізація національного

війська — це процес, який не�

від’ємно пов’язаний з особовим

складом. Військовий професіо�

нал — це перш за все добре навче�

ний спеціаліст військової справи,

мотивований до проходження вій�

ськової служби та психологічно

врівноважений, готовий до вико�

нання завдань за призначенням.

Адже заміна військовослужбовців

строкової служби на контрактни�

ків не гарантує професійності осо�

бового складу та може стати «меха�

нічною заміною» однієї категорії

військовослужбовців на іншу. На

сьогодні у військах більше полови�

ни посад рядового та сержант�

ського складу укомплектовано вій�

ськовослужбовцями служби за

контрактом, змінилося співвідно�

шення між категоріями, але при

цьому завчасно не було вжито ста�

білізаційних заходів. Маю на увазі

спрощений порядок підготовки

особового складу, який нас задо�

вольняв на етапі комплектування

військ військовослужбовцями

строкової служби, та неготовність

як офіцерського складу, так і сер�

жантів адекватно та оперативно

реагувати на зміни у військовому

середовищі. Ця ситуація майже од�

разу негативно позначилася на

рівні підготовки підрозділів, стані

бойової готовності, стала практич�

но некерованою у питаннях забез�

печення військової дисципліни та

правопорядку у військах. Назріла

нагальна потреба у проведенні

кардинальних перетворень, і часу

на теоретичні роздуми вже не бу�

ло. Потрібно було рішуче перело�

мити ситуацію, і головне — визна�

чити у цьому процесі роль і місце

сержантів, які реально є сполуч�

ною ланкою між офіцерами і сол�

датами. Дійсно, від молодших ко�

мандирів — сержантів усіх рів�

нів — безпосередньо залежать

здатність підрозділів до виконання

завдань за призначенням, стан бо�

йової техніки та озброєння, рівень

підготовленості солдатів та їх мо�

ральний дух і, врешті�решт, згурту�

вання військових колективів і стан

дисципліни. Особливе місце відво�

диться сержантам і в питаннях

формування професійних стосун�

ків з офіцерським складом та роз�

поділу повноважень між ними. 

До речі, обов’язки та робота сер�

жанта для мене особисто не абс�

трактне поняття. У свій час, у період

проходження строкової військової

служби та навчання у вищому вій�

ськовому училищі, я випробував

сержантську долю, як кажуть, спов�

на. Перш ніж стати офіцером,

пройшов цим тернистим шляхом

від командира відділення до стар�

шини підрозділу і запевняю, що ус�

пішність моєї подальшої військової

кар’єри та формування мене як офі�

цера базувалося на цьому поперед�

ньому досвіді. Професійність та

компетентність підлеглих, як офі�

церів, так і сержантів, з якими я про�

ходив військову службу, стали од�

ним із вагомих чинників мого про�

сування по службових сходинках

офіцерської кар’єри.

Зрозуміло, що формування про�

фесійного сержантського корпусу

в умовах сьогодення — це важка

праця як командувачів (команди�

рів), так і штабів усіх рівнів. У мину�

лому році нам вдалося впровадити

у повному обсязі систему багато�

рівневої підготовки сержантсько�

го та старшинського складу як ос�

новного елементу кар’єрного та

професійного зростання цих кате�

горій військовослужбовців. Завер�

шено створення мережі військо�

вих коледжів сержантського скла�

ду. Послідовно проводяться заходи

щодо оптимізації співвідношення

категорій військовослужбовців і

введення нових посад сержант�

ського та старшинського складу.

З метою підвищення авторитету

сержантського і старшинського

складу, формування у нього висо�

ких професійних, ділових і мо�

ральних якостей, згуртування вій�

ськових колективів, підтримання в

них духу військового товариства,

дисциплінованості і статутного

порядку у бригадах, полках та ок�

Начальник Генерального штабу —
Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал'полковник Григорій ПЕДЧЕНКО:

««««ММММииии    ссссттттввввооооррррииииллллииии
уууу сссс іііі ппппееееррррееееддддууууммммооооввввииии
дддд лллл яяяя фффф оооо рррр мммм уууу вввв аааа нннн нннн яяяя
ссссеееерррржжжжааааннннттттссссььььккккооооггггоооо    ккккооооррррппппууууссссуууу
ннннооооввввооооїїїї     ффффооооррррммммаааацццціііі їїїї»»»»
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ремих військових частинах ство�

рено Ради сержантів.

Під час особистої роботи у вій�

ськах серед багатьох питань, які

мною вивчались, було виявлено і

низку проблем, що безпосередньо

стосуються сержантів та старшин.

Їх глибинними причинами є те,

що молоді офіцери (командири

взводної та ротної ланок), які не

мають достатнього досвіду роботи

із сержантським та старшинським

складом, обирають помилковий та

згубний шлях: замість того, щоб

належним чином навчити сержан�

тів, підміняють їх і перебирають на

себе виконання сержантських

обов’язків.

Адже щоб виростити повноцін�

ного сержанта, треба дати йому

можливість досягти належного

рівня фахової підготовки, накопи�

чити професійний досвід за своєю

посадою, постійно займатися са�

моосвітою та набувати методич�

них, лідерських та командирських

якостей. А на це потрібен час.

З метою кардинальної зміни цієї

ситуації мною було прийнято рі�

шення щодо оголошення 2011 ро�

ку у Збройних Силах України Ро�

ком сержанта. Наприкінці 2010

року опрацьовано наказ начальни�

ка Генерального штабу — Головно�

командувача Збройних Сил Украї�

ни «Про стан організації роботи з

сержантським та старшинським

складом Збройних Сил України та

шляхи її вдосконалення».

Велику надію я покладаю на Пер�

ші Всеармійські збори сержант�

ського складу, які відбулися 3

березня. Його учасники повинні

донести до військ «нову хвилю»,

що зруйнує існуючі стереотипи та

дозволить створити нові профе�

сійні національні Збройні Сили

практично з нуля, як того вимагає

Президент України — Верховний

Головнокомандувач Збройних Сил

України Віктор Янукович.

Вважаю, що за умови нашої спіль�

ної системної та наполегливої пра�

ці у цьому напрямі буде створено

передумови для формування сер�

жантського корпусу нової форма�

ції. Професійний сержант — це

становий хребет майбутніх профе�

сійних Збройних Сил, який по від�

ношенню до підлеглого особового

складу виконуватиме роль коман�

дира, інструктора, наставника та

організатора, а для офіцерського

складу — найближчого помічника.

Ó Êèºâ³ âïåðøå â ³ñòîð³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
â³äáóëèñÿ Âñåàðì³éñüê³ çáîðè ñåðæàíòñüêîãî
òà ñòàðøèíñüêîãî ñêëàäó.

Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè

Ìèõàéëî ªæåëü, íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî, êîìàí-

äóâà÷³ âèä³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Â õîä³ çáîð³â éøëîñÿ ïðî àêòóàëüí³ ïðîáëåìè

ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî ñåðæàíòñüêîãî ³ ñòàðøèí-

ñüêîãî ñêëàäó àðì³¿ òà ôëîòó, øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ òà

îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè çàõîä³â Ðîêó ñåðæàíòà.

Ó âèñòóïàõ ïðåäñòàâíèê³â âèùîãî êîìàíäóâàííÿ, ñåðæàíò³â ³ ñòàðøèí

éøëîñÿ ïðî ðîëü ³ ì³ñöå ñåðæàíò³â ³ ñòàðøèí ó â³éñüêîâèõ êîëåêòèâàõ, ôóíêö³¿

íîâî¿ âåðòèêàë³ ãîëîâíèõ ñòàðøèí ³ ãîëîâíèõ ñåðæàíò³â, ÿêà ââîäèòüñÿ ó â³é-

ñüêàõ.

Òàê, Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî

êåð³âíèöòâî â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³äîìñòâà ðîçðàõîâóº íà òå, ùî òà êà-

òåãîð³ÿ, ÿêó ïðåäñòàâëÿþòü ó÷àñíèêè Ïåðøèõ Âñåàðì³éñüêèõ çáîð³â ñåðæàíò-

ñüêîãî òà ñòàðøèíñüêîãî ñêëàäó, ïî÷íå ïðàöþâàòè çîâñ³ì ïî-³íøîìó.

— Ö³ çáîðè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, íàñê³ëüêè âàæëèâèì äëÿ êåð³âíèöòâà º ñåðæàíò-

ñüêèé ³ ñòàðøèíñüêèé ñêëàä, íàñê³ëüêè âàæëèâèì º ðîçóì³ííÿ ñåðæàíòàìè ³

ñòàðøèíàìè ñâîº¿ ðîë³ ³ ì³ñöÿ. À îô³öåðàìè, êåð³âíèêàìè — ðîçóì³ííÿ ñâîãî

â³äíîøåííÿ äî ñåðæàíò³â ³ ñòàðøèí, — íàãîëîñèâ â³í.

Ñï³ëêóþ÷èñü ç ñåðæàíòàìè ³ ñòàðøèíàìè, Ìèõàéëî ªæåëü ï³äêðåñëèâ, ùî

ïåðåä ñåðæàíòàìè ³ ñòàðøèíàìè ñüîãîäí³ ïîñòàþòü â³äïîâ³äàëüí³ çàâäàííÿ.

Ñåðåä íèõ â³í íàçâàâ ðîáîòó ç ï³äëåãëèìè ç òåõí³êîþ, ðîáîòó íàä ñîáîþ òà

íàéãîëîâí³øå — ðîáîòó íàä ï³äíÿòòÿì ïðåñòèæó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè òàêîæ äîäàâ, ùî âèùå â³éñüêîâå êåð³âíèöòâî ðî-

áèòèìå âñå ìîæëèâå, àáè â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ïèøàëèñÿ ñëóæáîþ ó Çáðîéíèõ

Ñèëàõ íàøî¿ äåðæàâè. Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ öüîãî âàæëèâî ñòâîðèòè äâîñòî-

ðîíí³é çâ’ÿçîê ì³æ âèùèì êåð³âíèöòâîì ³ ìîëîäøèìè êîìàíäèðàìè.

— Ìè õî÷åìî ³í³ö³àòèâè â³ä âàñ. Õî÷åìî ïî÷óòè, ÿê âè áà÷èòå ñâîþ ñëóæáó, ÿê

âè áà÷èòå ñâîº ñòàâëåííÿ äî òåõí³êè, äî îñîáîâîãî ñêëàäó, ÿê ïðàãíåòå çàáåç-

ïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â, ÿêèì ÷èíîì ââàæàºòå çà íåîáõ³äíå

çàáåçïå÷èòè çðîñòàííÿ ïðåñòèæó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè. À ìè îá³öÿºìî óñ³ëÿêî

ï³äòðèìóâàòè âàø³ ïî÷èíàííÿ, — íàãîëîñèâ Ìèõàéëî ªæåëü.

Â õîä³ Ïåðøèõ Âñåàðì³éñüêèõ çáîð³â ¿õ ó÷àñíèêè óõâàëèëè â³äïîâ³äí³ çâåð-

íåííÿ ³ ðåçîëþö³þ, à òàêîæ çàòâåðäèëè Êîäåêñ ñåðæàíòà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-

¿íè, äåâ³ç ÿêîãî: «×åñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì». Öåé äîêóìåíò îä-

ðàçó ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ ó÷àñíèêàìè çáîð³â çàòâåðäèâ ñâî¿ì íàêàçîì ïðèñóòí³é

íà çáîðàõ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Íà çàâåðøåííÿ Ïåðøèõ Âñåàðì³éñüêèõ çáîð³â ñåðæàíòñüêîãî òà ñòàðøèí-

ñüêîãî ñêëàäó â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ êðàùèõ ñåðæàíò³â ³ ñòàð-

øèí Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â³äçíàêàìè òà ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè.
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Ще на початку 2008 року були

здійснені системні заходи по фор�

муванню в українському війську

професійного сержантського

складу, спроможного взяти на себе

основне навантаження щодо вихо�

вання та навчання військовослуж�

бовців і стати основою професій�

них Збройних Сил. З цією метою

того ж року було розроблено Кон�

цепцію створення та розвитку

професійного сержантського і

старшинського складу Збройних

Сил України та Основних напря�

мів реалізації Концепції створення

та розвитку професійного сер�

жантського і старшинського скла�

ду Збройних Сил України, затвер�

джених наказом Міністра оборони

України від 18 листопада 2008

року № 567.

Створення інституту професій�

них сержантів сьогодні посідає

особливе місце у процесі професі�

оналізації Збройних Сил України.

Від рівня їх підготовленості та про�

фесійності залежатиме, у кінцево�

му результаті, і рівень готовності

підрозділів до виконання завдань

за призначенням. Перед нами сто�

їть нагальна потреба у підготовці

високоосвіченого, професійного,

патріотично вихованого сержанта.

Рівень професіоналізму сер�

жантського корпусу визначати�

меться наявністю у кожного сер�

жанта сукупності глибоких знань,

умінь та навичок, необхідних інди�

відуально�психологічних якостей

лідера і вихователя підлеглих.

Зрозуміло, що все це вимагає

тривалої, кропіткої роботи. В цьо�

му напрямку багато вже зроблено,

але ще більше необхідно зробити.

Протягом двох років, з моменту

запровадження Концепції ство�

рення та розвитку професійного

сержантського і старшинського

складу, нами проведено низку за�

ходів, зокрема, запроваджено сис�

тему багаторівневої підготовки

сержантського та старшинського

складу, у якій враховано як світо�

вий досвід, так і власні національні

особливості.

На сьогодні багаторівнева підго�

товка сержантського (старшин�

ського) складу здійснюється за

трьома рівнями підготовки за нас�

тупною схемою: 

базовий рівень підготовки — у 14

навчальних центрах з терміном

навчання до 3 місяців на базі пов�

ної загальної середньої освіти або

АКТУАЛЬНО

Â ³äå¿ ïðîôåñ³éíî¿ àðì³¿ ñòâîðåííÿ ñåðæàíòñüêîãî
êîðïóñó — ÷è íå íàéâàæëèâ³øå ïèòàííÿ, â³ä ñâîº÷àñ-
íîãî ³ ÿê³ñíîãî âèð³øåííÿ ÿêîãî çàëåæàòèìå ñòàí
äèñöèïë³íè, áîéîâà âèó÷êà îñîáîâîãî ñêëàäó, éîãî
ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí, âðåøò³ ðåøò — æèòòÿ
³ çäîðîâ’ÿ êîæíîãî â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ. 

СЕРЖАНТ

4 березня — День професійного сержанта
Збройних Сил України

ЯЯКК  ССТТААННООВВИИЙЙ  ХХРРЕЕББЕЕТТ  
УУККРРААЇЇННССЬЬККООГГОО  ВВІІЙЙССЬЬККАА
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здобутого освітньо�кваліфікацій�

ного рівня «кваліфікований робіт�

ник» за військово�обліковими спе�

ціальностями; 

середній рівень підготовки — у 6

військових коледжах сержант�

ського (старшинського) складу з

терміном навчання 2,5 роки з от�

риманням освітньо�кваліфікацій�

ного рівня «молодший спеціаліст»

та до 6 місяців на базі вищої освіти;

вищий рівень підготовки — у вій�

ськовому коледжі сержантського

складу Національного технічного

університету «Харківський політех�

нічний інститут» з терміном нав�

чання до 6 місяців — підвищення

кваліфікації на базі попередньо от�

риманого освітньо�кваліфікацій�

ного рівня «молодший спеціаліст».

За час функціонування системи

багаторівневої підготовки було

підготовлено близько 3 тис. сер�

жантів (старшин). На даний час за

системою багаторівневої підготов�

ки сержантського складу прохо�

дять навчання на середньому рів�

ні — 249 осіб, а на базовому — 314

осіб.

Вже зараз у 74 військових части�

нах запроваджені нові посади го�

ловних сержантів та старшин, на

яких проходить службу підготов�

лений за новою системою сер�

жантський та старшинський склад,

що виконує принципово нові фун�

кціональні завдання.

Як показує життя, є низка проб�

лем, які потрібно вирішувати най�

ближчим часом. Серед них — пра�

во вступу до коледжів, яке мають

лише ті військовослужбовці, що

проходять службу за контрактом.

Також нерідко військовослужбовці

не бажають переїжджати до місця

навчання, що пов’язано з недос�

татнім грошовим утриманням,

низьким рівнем забезпечення вій�

ськовослужбовців житлом.

Ці проблеми викликають нев�

певненість сержантів у своєму

майбутньому та спонукають їх за�

лишати військову службу. Протя�

гом 2010 року з лав Збройних Сил

було звільнено близько 2,5 тис.

сержантів та старшин, а це ті люди,

які мали б відігравати головну роль

у вихованні підлеглого особового

складу у військових колективах. 

З метою виправлення ситуації,

що склалася, та забезпечення якіс�

ного комплектування посад сер�

жантського (старшинського) скла�

ду наприкінці минулого року було

опрацьовано рішення начальника

Генерального штабу — Головноко�

мандувача Збройних Сил України

щодо проведення заходів в рамках

Року сержанта у Збройних Силах

України та затверджені відповідні

рішення командувачів видів

Збройних Сил України щодо вико�

нання запланованого. Реалізація

цих рішень передбачає покращан�

ня кількісних та якісних показни�

ків сержантського складу та підви�

щення рівня бойової здатності під�

розділів тактичної ланки.

Серед мотиваційих чинників, які

мають бути впроваджені для підви�

щення соціальних стандартів та

престижності військової служби,

безумовною необхідністю є нор�

мативне врегулювання питання

щодо забезпечення соціальних га�

рантій військовослужбовцям та

створення сприятливих умов для

виконання ними конституційного

обов`язку щодо захисту Вітчизни.

У числі першочергових завдань

стоїть збільшення рівня грошово�

го забезпечення військовослуж�

бовців у 2�2,5 рази шляхом підви�

щення посадових окладів та окла�

дів за військовим званням до роз�

мірів, які б дозволяли військовій

службі успішно конкурувати на

ринку праці України.

До 2015 року планується отрима�

ти близько 2 тис. ліжко�місць за ра�

хунок переобладнання казарм та

інших фондів. Необхідно забезпе�

чити виплати грошової компенса�

ції за піднайом (найом) військо�

вослужбовцями житлових примі�

щень у розмірах, які відповідають

фактичним витратам залежно від

регіону України, та забезпечити

військовослужбовців, які прохо�

дять військову службу за контрак�

том, продовольством за встановле�

ними нормами харчування за ра�

хунок держави. 

Реалізація цих та інших заходів

дасть змогу підвищити рівень при�

вабливості військової служби на

ринку праці та забезпечити розви�

ток професійного сержантського

складу. 

ТЕМА НОМЕРА

Ïðîåêòîì Äåðæàâíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè
ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ÇÑ Óêðà¿íè äî

2015 ðîêó ïåðåäáà÷åíî ïîñòóïîâî çàì³íèòè
áëèçüêî 2,5 òèñ. ïåðâèííèõ îô³öåðñüêèõ

ïîñàä íà ñåðæàíòñüê³ òà ñòàðøèíñüê³. 



Отже, відповідна нормативно�

правова база практично створена,

але вона потребує удосконалення,

бо не можна створити універсаль�

ну законодавчу базу. Розроблені й

прийняті керівні документи, що

регламентують проходження

служби сержантами, і визначаль�

ним серед них є Концепція ство�

рення та розвитку професійного

сержантського та старшинського

складу ЗС України, яка була затвер�

джена Наказом Міністра оборони

України № 567. Крім того, наказом

глави вітчизняного оборонного ві�

домства затверджена система бага�

торівневої підготовки сержант�

ського та старшинського складу ЗС

України, що є основною складо�

вою цього процесу. Наказом Мініс�

тра оборони України № 600 зат�

верджено перелік спеціальностей,

штатних категорій і розрядів, що

передбачає чіткий розподіл у вій�

ськових частинах всього сержант�

ського складу за посадами і стату�

сом для оптимізації співвідношен�

ня категорій сержантського складу

за військовими званнями і розря�

дами та забезпечення функціону�

вання моделі кар’єрного зростан�

ня сержантського складу. І робота

в цьому напрямку продовжується. 

У нас є всі підстави сподіватися,

що рівень укомплектованості по�

сад сержантського (старшинсько�

го) складу Збройних Сил України

досягне 90%. Завершиться розгор�

тання підготовки сержантського

(старшинського) складу за 94�ма

спеціальностями у навчальних вій�

ськових частинах (центрах). Ми

вийдемо на показники підготовки

1569 осіб сержантського (стар�

шинського) складу, у тому числі на

базовому рівні — 1302 особи; се�

редньому рівні — 256 осіб; вищому

рівні — 11 осіб. Будуть переплано�

вані штати 63�х військових частин

і введено 1586 посад головних

старшин та головних сержантів.

Таким чином відбудеться перероз�

поділ повноважень між офіцер�

ським та сержантським складом та

підвищення ролі сержантського

складу у забезпеченні військової

дисципліни, організації навчання і

виховання підлеглого особового

складу.

Сьогодні професіоналізм сер�

жантів дозволяє стверджувати, що

вони готові до виконання своїх

обов’язків, спроможні виховувати

підлеглих військовослужбовців

строкової служби та служби за

контрактом. Прикладом цього мо�

же служити стан справ у 30�й окре�

мій механізованій бригаді, 7�й аві�

аційній бригаді, де головні сер�

жанти взводів і рот проводять за�

няття практично на такому ж рівні,

як і командири взводів. За цим сто�

їть їх досвід, набутий протягом

служби від 10 до 15 років, шлях від

рядових до головних старшин ро�

ти чи батальйону. Це пов’язано, на�

самперед, з тим, що у названих під�

розділах був запроваджений екс�

перимент щодо формування про�

фесійного сержантського корпусу.

Але в масштабі Збройних Сил про

високий рівень професіоналізму

сержантського корпусу у всіх вій�

ськових частинах ще рано ствер�

джувати, адже ми лише на початку

процесу його формування. 

У кожній військовій частині є

сержанти, що якісно ставляться до

виконання своїх обов’язків, в тому

числі виховання підлеглих та пе�

редачі їм професійних навичок.

Деякі з них спроможні заміняти

молодших офіцерів, особливо на

початковому етапі їх служби. Безу�

мовно, про весь сержантський

склад на сьогоднішній день такого

не можна сказати. Потрібен час,

можливість обирати кращих з

професійного рядового складу для

подальшого навчання. Але вже сьо�

годні ми заклали високі вимоги

при підготовці професійних сер�

жантів, майже такі самі, як і при

підготовці офіцерського складу.

Варто підкреслити, що реформу�

вання офіцерського та сержант�

ського корпусу відбувається одно�

часно. Відповідно буде врегульова�

ний баланс в розподілі обов’язків,

повноважень та прав між офіцера�

ми та сержантами.

У зв’язку з цим нами подані про�

позиції до внесення змін щодо

Статутів ЗСУ. Офіцери, особливо

тактичної ланки, таким чином на�

решті вивільняться від виконання

невластивих обов’язків щодо пов�

сякденної життєдіяльності. У Ста�

тутах сьогоднішнього зразка всі

функціональні обов’язки визнача�

лися з огляду не на професійний

сержантський склад.

Але є проблеми щодо впровад�

ження в систему підготовки військ

практики використання сержантів,

що стосуються всіх командирів та

начальників, — це вміння працюва�

ти з сержантом військової служби

за контрактом. На даний час ство�

рені всі правові умови для призна�

чення сержантів на посади молод�

ших командирів (для проведення

занять), фахівців із забезпечення та

помічників командирів усіх рівнів

по роботі з військовослужбовцями

військової служби за контрактом.

Від кожного командира (начальни�

ка) залежить, як він визначить роль

свого головного сержанта, старши�

ни. Якщо це буде навчена посадова

особа, до якої є довіра, у командира

з’явиться можливість для виконан�

ня найважливішого обов’язку —

підготовки підпорядкованого під�

Ó 74 â³éñüêîâèõ ÷àñòèíàõ çàïðîâàäæåí³ íîâ³
ïîñàäè ãîëîâíèõ ñåðæàíò³â òà ñòàðøèí, íà
ÿêèõ ïðîõîäÿòü ñëóæáó â³éñüêîâîñëóæáîâö³,
ï³äãîòîâëåí³ çà íîâîþ ñèñòåìîþ.



розділу, якщо ні — командир пог�

рузне в дрібницях повсякденної

життєдіяльності, ним буде втраче�

на перспектива росту. 

Разом з цим, виконання вище�

викладеного комплексу заходів не�

можливе без цілеспрямованих зу�

силь офіцерського складу Зброй�

них Сил України (у першу чергу

тактичного рівня) щодо підготов�

ки таких професіоналів у своїх

взводах, ротах, батальйонах. Адже

ще діють старі стереотипи роботи

із сержантами строкової служби, а

щоб підготувати професійного

сержанта, необхідно до 5 років. До

того ж уміння і бажання. 

Звичайно, щоб підготувати го�

ловних сержантів та старшин, пот�

рібен час. Сьогодні ми знаходи�

мось на початковому етапі їх під�

готовки. В перспективі у навчаль�

ному центрі та військових

коледжах посади командного та

викладацького складу обіймати�

муть досвідчені професіональні

сержанти.

Розмови щодо заміни сержанта�

ми офіцерів на первинних посадах

небезпідставні: так, проектом Дер�

жавної комплексної програми ре�

формування та розвитку Зброй�

них Сил України до 2015 року пе�

редбачено поступово замінити

близько 2,5 тис. первинних офі�

церських посад на сержантські та

старшинські. 

Це стосується тих офіцерських

посад, які є безперспективними

для службової кар’єри офіцера,

тобто йдеться тільки про ті посади,

на які недоцільно призначати офі�

церів. Перелік таких посад, їх чи�

сельні показники, визначатимуть�

ся органами військового управлін�

ня по всій вертикалі за участю екс�

пертів. Це є вимогою часу і сталою

практикою армій провідних країн

світу.

Пріоритетні напрями співпраці

із сержантами я бачу насамперед в

персоналізації в роботі із зазначе�

ною категорією військовослуж�

бовців та побудові чіткої системи

кар’єрного зростання на основі

результатів щорічного оцінювання

їх службової діяльності. Цей пріо�

ритет був покладений в основу но�

вої системи кадрового забезпечен�

ня, яка дозволила централізувати

процес підготовки та прийняття

кадрових рішень, розробити пас�

порти посад, типові алгоритми уп�

равління кар’єрою та впровадити

їх у повсякденну діяльність військ

(сил). Для цього протягом 2009�

2010 років були створені відділи

управління кар’єрою осіб рядово�

го, сержантського складу у Кадро�

вому центрі Збройних Сил Украї�

ни та кадрових центрах видів

Збройних Сил України.

Триває робота щодо оптимізації

співвідношення категорій сер�

ж а н т с ь к о г о

складу та

приведення

їх до вимог

наказу Міністра

оборони України

від 2008 року № 600

«Про затвердження тимчасо�

вих переліків військово�облікових

спеціальностей і штатних посад

рядового, сержантського і стар�

шинського складу та військовос�

лужбовців�жінок, цивільних спеці�

альностей військовозобов’язаних і

тарифних переліків посад вище�

зазначених військовослужбовців».

Завдяки переопрацюванню штатів

військових частин відповідно до

вимог цього наказу (на сьогодніш�

ній день вже понад 70 військових

частин мають такий штат), кіль�

кість посад, які відповідають кож�

ному сержантському званню, буде

пропорційно зменшуватись від

найнижчого «молодший сержант»

до найвищого «старший прапор�

щик»; до того ж забезпечено послі�

довне зростання тарифних розря�

дів знизу до верху, тобто створено,

так би мовити, правильну піраміду

кар’єрного росту сержанта. Крім

цього, до штатів військових частин

вводиться вертикаль головних

сержантів (старшин), а до штатів

навчальних центрів — сержантів�

інструкторів. Якщо буде забезпече�

но професійність цих сержантів,

тоді офіцерський склад зможе зай�

матися виключно своїми, офіцер�

ськими обов’язками. 

Таким чином, реалізація запла�

нованих заходів разом із запровад�

женням державних програм з під�

вищення престижу військової

служби в суспільстві дозволить

створити у Збройних Силах про�

фесійний сержантський корпус,

розширити його повноваження та

відповідальність у існуючій коман�

дній та управлінській вертикалі

Збройних Сил, організувати на�

лежну підготовку та його профе�

сійний розвиток. 

Ãåíåðàë-ìàéîð Ñåðã³é ÊÐÎÏÈÂ×ÅÍÊÎ,

íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

îñîáîâîãî ñêëàäó Ãåíåðàëüíîãî øòàáó

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Ñåðæàíò ïîâèíåí â³ä÷óòè ñåáå íåçàì³ííèì
åëåìåíòîì â³éñüêîâîãî îðãàí³çìó, ìàþ÷è
ñòàòóñ íå ìåíø âàæëèâèé, í³æ ó îô³öåðà. 
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«Центр підготовки сержантів» —

такою була назва військової уста�

нови, де 1 грудня 2008 року розпо�

чалися заняття з сержантами пер�

шого набору. Близько 70 кращих

представників усіх видів та родів

військ були направлені до Харкова

на навчання. 

Відповідальне завдання щодо

створення кузні сержантських кад�

рів було покладено на заново сфор�

мований колектив офіцерів та сер�

жантів під керівництвом полковни�

ка Олександра Боброва. Розроблені

нові програми підготовки та ство�

рена навчально�матеріальна база на

фондах Гвардійського факультету

військової підготовки Національно�

го технічного університету «Харків�

ський політехнічний інститут». 

З самого початку заснування ус�

танови на основі єдиноначальнос�

ті закладалися принципи сержант�

ського самоуправління. Це був

продуманий підхід командування

Центру, курсанти мали відчути на

собі усю відповідальність за нав�

чання та глибину реформ, які їм

доведеться впроваджувати в по�

дальшій професійній діяльності. За

час існування Центру було підго�

товлено 92 сержанти, із них 9 — за

програмою підготовки сержантів

вищого рівня.

День випуску першого набору

сержантів — 6 березня 2009 ро�

ку — став нагодою для встановлен�

ня свята — Дня професійного сер�

жанта Збройних Сил України, яке

відзначається в першу п’ятницю

березня.

При формуванні Військового ко�

леджу були враховані усі євростан�

дарти та вимоги Болонської угоди

щодо реформування системи під�

готовки кадрів. Слід зазначити, що

вже у повній назві навчального

закладу звучать ознаки інтеграції

цього військового вишу до струк�

тур цивільної освіти. 

Відповідно до двостороннього

документу про створення Військо�

вого коледжу, термін навчання

сержантів середнього рівня збіль�

шився з трьох місяців до 2,5 років

(п’ять семестрів). Але при наявнос�

ті у військовослужбовця вищої ос�

віти відповідну військову кваліфі�

кацію можна отримати й за 6 міся�

ців. Для отримання права навчати�

ся в коледжі військовослужбовець

повинен прослужити в армії два та

більше термінів, передбачених

контрактом, та мати за плечима

певний досвід військової служби

на сержантській посаді.

Однією з перших визначних по�

дій в історії коледжу став перший

випуск сержантського та старшин�

ського складу вищого рівня у груд�

ні 2010 року з отриманням посвід�

чення та нагрудного знака колед�

жу. 

Окрім свідоцтва про підвищення

рівня кваліфікації, яке раніше вида�

валось курсантам Центру, випус�

кникам коледжу присвоюється ос�

вітньо�кваліфікаційний рівень

«молодший спеціаліст» за спеці�

альністю: «адміністрування у вій�

ськових підрозділах рота (баталь�

йон)». Тобто за час навчання в ко�

леджі курсанти отримують досить

високий рівень як військової, так і

цивільної освіти. А потім, на під�

ставі диплома «молодшого спеціа�

ліста», за власним бажанням у будь�

якому вузі можна буде отримати

іншу спеціальність за значно ко�

ротший термін. 

За основу навчання у коледжі бе�

реться досвід підготовки цивіль�

них фахівців відповідного профі�

лю за гуманітарними спеціальнос�

тями. Із 45 навчальних дисциплін,

які вивчають курсанти коледжу, 26

викладаються педагогічними пра�

цівниками коледжу, 19 — профе�

сорсько�викладацьким складом

Îäíèì ç âàæëèâèõ êðîê³â íà øëÿõó äî ïðîôåñ³éíîãî
â³éñüêà ñòàëî ñòâîðåííÿ ó Õàðêîâ³ ïðèíöèïîâî íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêèé ïåðøèì ïî÷àâ ãîòóâàòè
ñåðæàíòñüê³ êàäðè ñåðåäíüîãî (ðîòà-áàòàëüéîí) òà âè-
ùîãî (ïîëê-áðèãàäà-êîðïóñ-âèä Çáðîéíèõ Ñèë) ð³âí³â. 

ППррии  ффооррммуувваанннніі  ВВііййссььккооввооггоо  ккооллеедджжуу  
ббууллии  ввррааххоовваанніі  ууссіі  єєввррооссттааннддааррттии  ооссввііттии
ттаа ввииммооггии  ББооллооннссььккооїї  ууггооддии

СЕРЖАНТАМИ

НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ!



17

Національного технічного універ�

ситету «ХПІ». 

Левова частка занять у коледжі

відведена таким предметам як «ке�

рівництво персоналом та лідерс�

тво», «військова психологія та пе�

дагогіка», «менеджмент організа�

ції», «управління повсякденною ді�

яльністю військ». На думку

військових та цивільних виклада�

чів, знання саме цих навчальних

дисциплін допоможе сержантам

керувати підлеглими у військах, а

також почуватися справжніми

професіоналами своєї справи.

У відсотковому співвідношенні

розподіл навчального часу за цик�

лами підготовки виглядає наступ�

ним чином: 59,5% приділяється

професійній та практичній підго�

товці, 23% — гуманітарній та соці�

ально�економічній підготовці,

17,5% відведено на математичну та

природничо�наукову підготовку.

Загальний термін викладання нав�

чальних дисциплін військової

спрямованості складає понад 1,5

роки.

Гнучка система організації нав�

чального процесу у коледжі дозво�

ляє швидко реагувати та своєчасно

усувати прогалини, які виникають у

підготовці сержантського та стар�

шинського складу. Зокрема, досвід

навчання сержантів перших набо�

рів та призначення їх на вищі стар�

шинські посади у військах заклада�

ється в основу наступних навчаль�

них програм. Безперервний нав�

чальний процес курсантів

забезпечується наявністю сучасно�

го обладнання навчальних класів

коледжу та існуючої бази факульте�

ту військової підготовки НТУ «ХПІ»,

на фондах якого розміщується нав�

чальний заклад. Усі теоретичні пи�

тання курсанти коледжу закріплю�

ють практичними діями на полігоні

92�ї окремої механізованої брига�

ди, що дислокується в місті Чугуїв.

Для представників аеромобіль�

них військ та підрозділів спеціаль�

ного призначення при факультеті

військової підготовки працює гур�

ток рукопашного бою. На сьогодні

у коледжі триває робота щодо від�

криття курсів мовної підготовки

для сержантського і старшинсько�

го складу з терміном навчання 3

місяці. Отже, процес розвитку сис�

теми комплектування армії профе�

сійними сержантами триває…

Ìèðîí ÑÈÄÎÐ

ßê³ ÿêîñò³, íà âàø ïîãëÿä, ìàþòü áóòè ïðèòàìàíí³
ïðîôåñ³éíèì ñåðæàíòàì?

Ñòàðøèé ì³÷ìàí Ìèêîëà Áåâç, ñòàðøèíà-³íñòðóêòîð
íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ÂÌÑ ÇÑÓ. Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ
ç 2001 ðîêó:

— Ïðîôåñ³éíèé ñåðæàíò ìàº áóòè âñåá³÷íî ðîçâèíóòèì,

³ îñîáëèâî — îá³çíàíèì ó ïèòàííÿõ âèõîâàííÿ. Íàì òðåáà

âì³òè ï³äòðèìóâàòè ñâî¿õ ï³äëåãëèõ, ñòèìóëþâàòè ¿õ äî âèêî-

íàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ çàâäàíü. 

Ñòàðøèé ïðàïîðùèê Ðóñëàí Ëåâèöüêèé, Ãîëîâíèé
ñòàðøèíà 30-¿ îêðåìî¿ ãâàðä³éñüêî¿ ìåõàí³çîâàíî¿
áðèãàäè 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê
ÇÑ Óêðà¿íè. Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ ç 1992 ðîêó:

— Ïðîôåñ³éíîãî ñåðæàíòà íåìîæëèâî âèõîâàòè çà îäèí

êîíòðàêò, à äëÿ ï³äïèñàííÿ íàñòóïíèõ êîíòðàêò³â òðåáà ñòâî-

ðþâàòè íàëåæí³ óìîâè. Öå é ìîæëèâîñò³ ôàõîâîãî âäîñêîíàëåííÿ, êàð’ºðíîãî

ðîñòó, àëå, íàñàìïåðåä, âñå-òàêè âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü. Ðàçîì âçÿòå,

âñå öå äîçâîëèòü ïðèçóïèíèòè ïëèíí³ñòü ñåðåä ñåðæàíò³â, íàëàøòóº íà òðèâà-

ëó é â³äïîâ³äàëüíó â³éñüêîâó ñëóæáó.

Ãîëîâíèé ñòàðøèíà Ïàâëî Ðó÷êà, ãîëîâíèé ñòàðøèíà
âåëèêîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ «Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé»
5-¿ áðèãàäè íàäâîäíèõ êîðàáë³â Öåíòðó ìîðñüêèõ îïå-
ðàö³é ÂÌÑ ÇÑÓ. Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ ç 2004 ðîêó:

— Ñïîä³âàþñÿ íà óñâ³äîìëåííÿ îô³öåðàìè ðîë³ ãîëîâíèõ

ñòàðøèí ÿê êåð³âíèê³â, ÿêèì ìîæíà äåëåãóâàòè ïåâíó ÷àñòè-

íó ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà îáîâ’ÿçê³â. ß ïðîéøîâ øëÿõ â³ä ìàòðîñà äî ãîëîâíîãî

ñòàðøèíè ³ ñüîãîäí³ â³ä÷óâàþ â ñîá³ ãîòîâí³ñòü äî âèêîíàííÿ çàâäàíü, ÿê³ ðàí³-

øå âèêîíóâàëè îô³öåðè. Ñåðæàíò ìàº áóòè ë³äåðîì, ùîá ï³äëåãë³ áóëè âïåâíå-

í³ â íüîìó, â éîãî ñïðîìîæíîñò³ íå ðîçãóáèòèñÿ ó ñêëàäí³é ñèòóàö³¿, îðãàí³çóâà-

òè âèêîíàííÿ çàâäàíü íàëåæíèì ÷èíîì. 

Ñòàðøèé ñåðæàíò Ñåðã³é Îëåõ, ãîëîâíèé ñåðæàíò âçâî-
äó ñíàéïåð³â ðîòè ñíàéïåð³â 30-¿ îêðåìî¿ ãâàðä³éñüêî¿
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõî-
ïóòíèõ â³éñüê ÇÑÓ. Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ ç 1998 ðîêó:

— Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ðèñ ñåðæàíòà ìàº áóòè êîìóí³êàáåëü-

í³ñòü, ùî íàäàñòü éîìó çìîãó áóòè ïîñåðåäíèêîì ì³æ êåð³â-

íèöòâîì, â³ä ³ìåí³ ÿêîãî â³í äîâîäèòü âèìîãè, ³ ï³äëåãëèìè, ÿê³ éîìó äîâ³ðÿþòü

ñâî¿ ïðîáëåìè. Òàêèé ëàíöþæîê ìàº ïðàöþâàòè â êîæíîìó ï³äðîçä³ë³.

Ñòàðøèé ñåðæàíò Ãðèãîð³é Äðîáÿçêî, ãîëîâíèé ñåð-
æàíò âçâîäó îõîðîíè ðîòè îõîðîíè 456-¿ áðèãàäè
òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑÓ. Ó Çáðîéíèõ
Ñèëàõ ç 1999 ðîêó:

— Â ñâî¿é â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ ÿ ïîêè ùî ºäèíèé ãîëîâíèé

ñåðæàíò. Àëå ó íàñ ïîòðåáóþòü íàâ÷àííÿ ùîíàéìåíøå 10

ñåðæàíò³â, ÿê³ á ìîãëè ñôîðìóâàòè êîëåêòèâ, ùîá íàëàãîäèòè ñëóæáîâó ä³ÿëü-

í³ñòü íàëåæíèì ÷èíîì. Òàêîæ ïîâèííà ïðàöþâàòè âåðòèêàëü, ïî÷èíàþ÷è â³ä

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó äî âçâîäó, ùîäî óñâ³äîìëåííÿ âàæëèâîñò³ ðîë³ ñåðæàíò³â

íà âñ³õ ð³âíÿõ. Â ñâîþ ÷åðãó, îêð³ì ïðîôåñ³éíîñò³, äëÿ ñåðæàíò³â äóæå âàæëè-

âèìè º ñóòî ëþäñüê³ ÿêîñò³: ëþäÿí³ñòü, óâàæí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü.

Ñòàðøèíà Ìèõàéëî ßíþê, çàñòóïíèê êîìàíäèðà ðîçâ³äó-
âàëüíî¿ ãðóïè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 8-ãî îêðåìîãî
ïîëêó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑÓ:

— Âïåðøå â ³ñòîð³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè áóëî ïîðóøåíå

ïèòàííÿ ùîäî ï³äâèùåííÿ ðîë³ ñåðæàíòñüêîãî ñêëàäó ³ öå íà-

äàº ìîæëèâîñò³ äëÿ ñòâîðåííÿ ì³öíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñåð-

æàíòñüêîãî êîðïóñó. Äî ñêàçàíîãî ÿ á äîäàâ âàæëèâ³ñòü ³íòåëåêòó, ÿêèé ìàº

«âìèêàòèñÿ» ó êðèòè÷íèõ ñèòóàö³ÿõ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áîéîâèõ çàâäàíü. Òîä³ â

òîá³ áà÷èòèìóòü ë³äåðà, éòèìóòü çà òîáîþ.
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Як тільки стало зрозуміло, що ситу�

ація у Лівії виходить з�під контро�

лю місцевої влади і в країні почи�

нається хаос, Президент України

Віктор Янукович дав доручення ке�

рівництву Міністерства оборони

та Міністерства закордонних

справ організувати і провести опе�

рацію з евакуації громадян нашої

держави з території Лівії.

В епіцентрі подій у Лівії опинило�

ся близько трьох тисяч громадян Ук�

раїни, які за контрактом працювали

у цій країні лікарями, медсестрами,

інженерами та працівниками газо�

нафтопереробної галузі тощо.

Повітряну евакуацію доручено

було здійснити військовим льот�

чикам зі складу 25�ї бригади тран�

спортної авіації Повітряних Сил

Збройних Сил України, що дисло�

кується у Мелітополі. Льотчики

цього авіаз’єднання мають вели�

чезний досвід проведення подіб�

них операцій: доставка гуманітар�

них вантажів у зруйнований зем�

летрусом Китай, української експе�

диції на Північний полюс,

евакуації іноземних громадян з

охоплених бойовими діями країн

Африки, перевезення пального в

арктичних умовах острова Грен�

ландія тощо. 

— Фактично за кілька годин ми

підготували військово�транспор�

тний літак Іл�76МД, дообладнали

Військові льотчики успішно провели
операцію з евакуації наших
співвітчизників із «спекотної» Лівії

««««ППППррррииииззззееееммммлллляяяяллллииииссссяяяя    ммммааааййййжжжжееее
ннннааааооооссссллллііііпппп....     ХХХХооооччччаааа    ччччууууттттккккииии    ппппрррроооо
ззззааааххххооооппппллллеееенннниииийййй    ппппооооввввссссттттааааннннццццяяяяммммииии
ааааееееррррооооппппоооорррртттт     ввввиииияяяяввввииииллллииииссссяяяя
ппппееееррррееееббббііііллллььььшшшшееееннннииииммммииии»»»»

Ë³â³éñüêà Àðàáñüêà Äæà-
ìàãèð³ÿ. Ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â
òîìó í³õòî é ïðèïóñòèòè íå
ì³ã, ùî öÿ ï³âí³÷íî-àôðè-
êàíñüêà êðà¿íà ïåðåòâî-
ðèòüñÿ íà «ãàðÿ÷ó òî÷êó».
Çäàâàëîñÿ, ùî âëàäà ïîë-
êîâíèêà Ìóàììàðà Êàä-
äàô³ áóëà íàñò³ëüêè ì³ö-
íîþ, ùî íàâ³òü ïîä³¿
ó ªãèïò³ òà Òóí³ñ³ íå â çìî-
ç³ ïîõèòíóòè ïîçèö³¿ ë³äåðà
ë³â³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿. Àëå…



19

його другою палубою, довівши

кількість пасажирських місць до

225; штурмани розробили план

польоту та провели необхідні роз�

рахунки, — розповів в ексклюзив�

ному інтерв’ю журналу «Військо

України» командир 25�ї бригади

транспортної авіації Повітряних

Сил ЗС України льотчик 1�го класу

полковник Дмитро Мимріков.

Аеропорт Тріполі для наших льот�

чиків знайомий: екіпажі Іл�76 неод�

норазово здійснювали тут посадку

для дозаправлення під час прове�

дення ротацій українського мирот�

ворчого контингенту у Ліберії. 

— Водночас, ми не мали жодної

інформації щодо стану аеропорту

у Тріполі. За чутками він нібито був

розбомблений, зв’язку не має і то�

му подібне. Виходячи з такої не�

визначеності, прийняли рішення

заправити літак паливом із розра�

хунку на політ в обидва кінці. Я до�

повів про своє рішення Міністру

оборони України Михайлу Єжелю

і отримав його «добро» на політ, —

зазначив полковник Дмитро Мим�

ріков.

Вранці 23 лютого, у День захис�

ника Вітчизни, Іл�76МД, яким піло�

тував досвідчений екіпаж на чолі з

командиром корабля льотчиком

1�го класу підполковником Воло�

димиром Бухальським, взяв курс

на Лівію. 

— Приземлялися майже наосліп,

землю побачили власне перед по�

садкою, — розповів підполковник

Володимир Бухальський. — Ні слідів

вибухів, ні полум’я, ні інших ознак

війни в районі аеропорту не спосте�

рігалося. Чутки про розбомблений і

захоплений повстанцями аеропорт

виявилися перебільшеними. 

Занепокоєння виникло одразу ж,

коли екіпаж спробував налагодити

зв’язок з Києвом та представника�

ми вітчизняного Посольства у Лі�

вії. Але ні супутниковий, ні мобіль�

ний зв’язок не працювали. На пе�

реконання льотчиків — це робота

лівійських підрозділів радіоелек�

тронної боротьби для перешкод�

жання витоку будь�якої інформації

з країни.

— Взяли «мобілку» у співробітни�

ка аеропорту, якимось дивом

встигли зв’язатися з оперативним

штабом у нашому Посольстві і ска�

зати кілька слів, після чого і цей те�

лефон відключився, — ділиться

враженням полковник Дмитро

Мимріков. — У нас з собою був

портативний телевізор — включи�

ли, а там транслюють щось подіб�

не до «Лебединого озера», тільки

на лівійський лад — із зеленими

прапорами і під арабські мелодії.

О 16.30 у супроводі представни�

ків Посольства у Лівії до літака по�

чали доставляти наших громадян. 

— Спочатку жінок з дітьми, потім

й інших пасажирів. Загалом за 15

хвилин ми допомогли через рампу

піднятися на борт 152 пасажирам.

Все було добре організовано. Така

організація спостерігалася тільки у

нас і у німців, військовий літак

яких стояв поруч з нашим, — роз�

повідає підполковник Володимир

Бухальський. 

— Були не тільки українці. І росі�

яни, і поляки, і угорці, і чехи. Але на

національність пасажирів ми уваги

не звертали. Люди змерзли, адже

більшість з них простояли майже

добу поруч з аеропортом під ряс�

ним дощем і на сильному вітрі. Во�

ни були дуже налякані, не вірили,

що спеціально за ними прислали

літак, який нарешті забере їх з цьо�

го пекла, — згадує полковник

Дмитро Мимріков

Багато людей були одягнені лег�

ко, адже збиралися поспіхом, бра�

ли з собою тільки найнеобхідніше.

Більше половини пасажирів були

без паспортів — це, в основному,

наші лікарі та медсестри, яких не

хотіли випускати з Лівії і тому не

віддавали документів. Українські

дипломати у Лівії зробили все

можливе і неможливе для того, що�

би і без паспортів нашим громадя�

нам вдалося покинути палаючу

країну. 

— У нас на борту було дві вагітні

жінки, і у Києві дуже переживали за

них. Але, на щастя, все обійшлося, —

додав полковник Дмитро Мимріков. 

Військово�транспортному Іл да�

ли «зелений коридор» і менше ніж

за чотири години він благополуч�

но здійснив посадку в аеропорту

«Бориспіль». Як тільки шасі літака

торкнулися рідної землі, багато па�

сажирів вже не змогли стримати

своїх емоцій — плакали, цілували

дітей, обіймали один одного, хрес�

тилися. І, звичайно, аплодували

військовим льотчикам: командиру

корабля льотчику 1�го класу під�

полковнику Володимиру Бухаль�

ському, льотчику�інструктору пол�

ковнику Дмитру Мимрікову, поміч�

нику командира екіпажу майору

Олександру Бєлому, штурману�інс�

труктору підполковнику Федору

Шевченку, штурману корабля ма�

йору Олексію Онищенку, старшо�

му бортовому техніку капітану

Олегу Дюдіну, старшому бортово�

му радисту майору Олександру

Гнеду, старшому бортовому стріль�

цю прапорщику Ігорю Шаповалу,

бортовому авіаційному техніку

старшому лейтенанту Павлу Бузо�

ву, інженерам — майорам Сергію

Алексєєнку та Валерію Калініченку.

Скільки ще рейсів до Тріполі до�

ведеться зробити екіпажу полков�

ника Дмитра Мимрікова та підпол�

ковника Володимира Бухальсько�

го — поки що не відомо. Але, за

словами самих льотчиків, вони злі�

тають в Лівію стільки разів, скільки

знадобиться, щоби повернути на

Батьківщину наших громадян.

Êîñòÿíòèí ÑÀÄ²ËÎÂ, 

ñïåö³àëüíî äëÿ «Â³éñüêà Óêðà¿íè»

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

ßê ò³ëüêè øàñ³ ë³òàêà òîðêíóëèñÿ ð³äíî¿
çåìë³, ïàñàæèðè áóëè íå â çìîç³ ñòðèìàòè

åìîö³¿ — âîíè ïëàêàëè, ö³ëóâàëè ä³òåé ³,
çâè÷àéíî, àïëîäóâàëè â³éñüêîâèì ëüîò÷èêàì. 

Полковник Дмитро Мимріков та
підполковник Володимир Бухальський.

За їх плечима великий досвід
проведення рятувальних операцій
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— Ігоре Миколайовичу, на
початку розмови, мабуть, вар�
то повернутися до підсумків
2010 року. Які результати будів�
ництва житла ми отримали
минулого року та про що вони
свідчать?

— Військовослужбовцям та їхнім

сім’ям було надано 2020 оселю. Не

важко підрахувати, що квартирний

пул 2010 року в 24 рази перебіль�

шив «надбання» попереднього пе�

ріоду (у 2009 році армії надали ли�

ше 85 помешкань). Отож ситуацію

щодо здачі житла для сімей вій�

ськовослужбовців вдалось стабілі�

зувати. Окрім цього, зроблено доб�

рий почин на рік нинішній. Таким

чином, вимогу Президента Украї�

ни про забезпечення війська у

2010 році двома тисячами квартир

повністю виконано.

— Як вдалося цього досягти,
адже, як відомо, нове керівниц�
тво Міністерства оборони роз�
почало роботу лише у квітні,
тому часу у нього було значно
менше, аніж у попередників?

— Ми вийшли на консенсус у

розв’язанні житлової проблеми

війська і в Уряді, і в Адміністрації

Президента. Тому в основі досягну�

тих показників — злагоджені дії

Заступник Міністра оборони України

Ігор КУШНІР:

««««ГГГГооооррррддддіііі їїїївввв    ввввууууззззоооолллл
ббббееееззззккккввввааааррррттттиииирррр’’’’яяяя
ммммоооожжжжннннаааа    ррррооооззззвввв’’’’яяяяззззааааттттииии
ддддоооо    2222000011117777    ррррооооккккуууу»»»»
Ïî÷èíàþ÷è ç 1991 ðîêó, äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà
¿õ ñ³ìåé âäàëîñÿ ïîáóäóâàòè ìàéæå 85 òèñÿ÷ êâàðòèð.
Àëå íèí³ âëàñíîãî ïîìåøêàííÿ î÷³êóþòü ùå 45,4 òè-
ñÿ÷³ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè, ç ÿêèõ ìàéæå 11,5 òèñÿ÷³ —
«çàïàñíèêè». Ïðè öüîìó ñåðåäí³é â³ê áåçõàò÷åíê³â ó
ïîãîíàõ — 55 ðîê³â. Êîëè òà çà ðàõóíîê ÿêîãî ðåñóðñó
áóäå ðîçâ’ÿçàíî æèòëîâó ïðîáëåìó Çáðîéíèõ Ñèë Óê-
ðà¿íè, à òàêîæ ïðî ïðàâîâ³ íîâàö³¿ òà ñêëàäíîù³ íà
öüîìó øëÿõó ðîçïîâ³â â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ
æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè» çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáî-
ðîíè Óêðà¿íè ²ãîð Êóøí³ð.

²ãîð Êóøí³ð. Íàðîäèâñÿ 14 ÷åðâíÿ

1971 ðîêó ó ì. ×åðí³âö³. 

Ó 1986-1990 ðîêàõ íàâ÷àâñÿ ó

Êðþê³âñüêîìó ìàøèíîáóä³âíîìó

òåõí³êóì³. Ó 2002 ðîö³ çàê³í÷èâ Êðå-

ìåí÷óöüêèé äåðæàâíèé ïîë³òåõí³÷-

íèé óí³âåðñèòåò, à ó 2004 ðîö³ — ôà-

êóëüòåò äîâóç³âñüêî¿ ³ ï³ñëÿâóç³âñüêî¿

îñâ³òè Êðåìåí÷óöüêîãî äåðæàâíîãî

ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (çà ñïå-

ö³àëüí³ñòþ «åêîíîì³ñò ï³äïðè-

ºìñòâ»).

Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ðîçïî÷àâ ó

1988 ðîö³ åëåêòðîçâàðþâàëüíèêîì

Êðåìåí÷óöüêîãî æèòëîáóä³âíîãî

êîìá³íàòó. Ç 1990 äî 1992 ðîêó

ïðîõîäèâ ñòðîêîâó ñëóæáó ó ëàâàõ

Çáðîéíèõ Ñèë. Ç 1993 äî 2008 ðî-

êó ïåðåáóâàâ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ó

êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ ì. Êðåìåí-

÷óê. Ó 2008-2010 ðîêàõ áóâ çà-

ñòóïíèêîì äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ç

îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèò-

ëî³íâåñò» (ì. Êðåìåí÷óê). Ó 2002-

2010 ðîêàõ — äåïóòàò Êðåìåí÷óöü-

êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

31 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ðîçïîðÿä-

æåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó çàñòóïíèêà

Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè.
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багатьох органів державного уп�

равління. Зокрема, показовою є

динаміка бюджетування. Якщо на

початку 2010 року у державній каз�

ні на будівництво житла для вій�

ськовослужбовців було передбаче�

но за загальним фондом 56 млн

гривень та майже стільки ж — за

стабілізаційним (законопроект

вносився у Верховну Раду попе�

реднім Урядом), то у четвертому

кварталі постановою Кабміну на

чолі з прем’єр�міністром Миколою

Азаровим ці видатки були збільше�

ні відповідно до 131 млн та 75,3

млн гривень. Левову частку цих

коштів ми спрямували на введення

в експлуатацію недобудованих

житлових об’єктів з високим сту�

пенем готовності, що й стало запо�

рукою успіху. Зокрема, 1128 квар�

тир отримано у результаті завер�

шення 19 довгобудів. 

— Проте, Ви погодитеся з
тим, що нині, зважаючи на
економічні можливості дер�
жави, є очевидним: розв’язати
житлову проблему в армії за
рахунок одного державного
бюджету нереально — потріб�
ні дієві законодавчі механіз�
ми, які б забезпечили нові
джерела фінансування, ство�
рили сприятливий клімат для
інвесторів тощо...

— Як я вже зазначав, минулого

року ми зробили вагомий почин, в

тому числі й у правовій площині.

Згадаймо хоча б ухвалений парла�

ментом Закон України «Про вне�

сення змін до статті 4 Закону Укра�

їни «Про використання земель

оборони», який дає змогу залучати

такі землі під будівництво житла

без зміни цільового призначення.

Це значно спрощує процедуру та

скорочує терміни підготовчого пе�

ріоду будівництва. 

У 2010 році проведено повну ін�

вентаризацію незавершеного жит�

лового будівництва, будівель, які

вивільняються в ході організацій�

но�штатних заходів у Збройних

Силах (з метою їх реконструкції), а

також земельних ділянок, на яких

можливо будувати житло для вій�

ськовослужбовців. Окрім цього,

ретельно проаналізовано вироб�

ничі потужності підприємств буді�

вельного комплексу Міноборони.

Хочу зазначити: зведення будівель

власними силами — пріоритетний

для нас напрямок, адже це не тіль�

ки завантаження відомчих підпри�

ємств, але й реальне здешевлення

житла на 30 відсотків.

Ще один важливий етап — нова

«Комплексна програма забезпе�

чення житлом військовослужбов�

ців, осіб рядового і начальницько�

го складу органів Внутрішніх

справ, Державної кримінально�ви�

конавчої служби, службових мит�

них органів та членів їх сімей», зат�

верджена постановою Кабінету

Міністрів України № 1191 від 15

грудня 2010 року. Термін її дії:

2011–2017 роки. За розрахунками

наших фахівців, саме в цей доволі

стислий проміжок часу ми маємо

ліквідувати існуючу (станом на

1 січня 2010 р.) квартирну чергу у

Збройних Силах. І це цілком ре�

ально, звичайно, за умови призна�

чення передбачених цим докумен�

том фінансових видатків та втілен�

ня у життя необхідних законодав�

чих ініціатив. 

— Яка вартість нової Програ�
ми?

— 13,4 млрд грн. 46% з них мають

бути виділені за загальним фондом

державного бюджету, решта — з ін�

ших джерел. Йдеться, зокрема, про

спецфонд, наповнення якого ціл�

ком залежить, як я вже зазначав, від

реалізації надзвичайно важливих у

контексті «військового житла» змін

у законодавстві. Так, нині у парла�

менті жваво дискутується законоп�

роект 6644, який надає можливість

Міністерству оборони при

розв’язанні квартирного питання

одночасно з такими активами, як

надлишкове майно та нерухомість,

задіяти й земельні ділянки. При

цьому наша позиція стає значно

привабливішою для потенційних

інвесторів і збільшує шанс військо�

вослужбовців на власний дах над

головою. 

Ресурс військових містечок Мі�

ністерства оборони доволі знач�

ний і його не можна не враховува�

ти. Більш того, при зворотному

розвитку подій ми можемо просто

його втратити, адже покинуті міс�

течка руйнуються та перетворю�

ються у пустку. Отож нині їх на об�

ліку — 1875, при цьому 411 — пов�

ністю звільнених та таких, що не

плануються до подальшого вико�

ристання. Первинна вартість ви�

вільнених містечок становить

908,6 млн гривень. Звичайно, рин�

кова вартість набагато більша та

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ

Çâåäåííÿ áóä³âåëü âëàñíèìè ñèëàìè äëÿ
íàñ º ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì, àäæå öå —

ðåàëüíå çäåøåâëåííÿ æèòëà 
íà 30 â³äñîòê³â.

Ïîòðåáà ó æèòë³ äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 
çà àäì³í³ñòðàòèâíîþ îçíàêîþ (òèñÿ÷ ñ³ìåé)

Äèíàì³êà áóä³âíèöòâà æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÇÑ Óêðà¿íè
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потребує уточнення через оцінку

уповноважених структур. До цього

активу слід додати 30160 тис. га зе�

мель оборони, які знаходяться в

привабливих для інвестування та

будівництва місцях. 

Попри всі закиди з боку наших

галасливих опонентів, схема залу�

чення земельних ділянок у процесі

купівлі чи обміну квартир доволі

прозора. Кошти від їх реалізації

надходять до спеціального фонду

бюджету Міністерства оборони.

При цьому ці фонди дозволяється

спрямовувати виключно на будів�

ництво житла для військових. 

— Які перспективи у захис�
ників Вітчизни щодо отриман�
ня квартир в 2011 році? Будь
ласка, прокоментуйте показ�
ники нинішнього держбюд�
жету. 

— За загальним фондом ми має�

мо призначення в 200 млн гри�

вень, за спеціальним — 335 млн

гривень. Відповідно, цьогоріч ми

повинні закінчити 30 об’єктів не�

завершеного будівництва на 1721

квартиру. До цього додаємо 250

квартир за планом надходження

житла згідно з угодами про пайову

участь. Загалом за всіма напрямка�

ми протягом 2011 року новосілля

відсвяткують 2124 військових ро�

дини.

— Повернімося до завдань
Комплексної програми. Нас�
кільки вони обгрунтовані? Ад�
же здачею щороку двох з лиш�
ком тисяч осель проблему не
розв’язати… 

— Звичайно, арифметика тут

проста. За таких темпів матимемо

не більше 16–17 тисяч помешкань

протягом семи років. Однак Прог�

рама передбачає поступове наби�

рання обертів. Нині ми на почат�

ковому етапі, далі — буде більше. За

рахунок чого? На сьогодні у Мініс�

терства оборони тільки об’єктів

незавершеного будівництва — 156.

На половині з них вже ведеться бу�

дівництво. При цьому кількість

квартир, які мають бути збудовані

за п’ять наступних років на всіх

цих майданчиках, буде достат�

ньою для забезпечення 23450 сі�

мей безквартирних військово�

службовців та створення певного

фонду службового житла. А ще у

нашому розпорядженні 97 об’єктів

з казарменного резерву. Переоб�

ладнавши та реконструювавши їх,

можна отримати близько 4000

квартир. Отож, як бачимо, цифри

наближаються до планових 45 тис.

Водночас я назвав далеко не всі

перспективні напрями. 

— Гадаю, йдеться про залу�
чення інвестицій. Що нового у
цій царині пропонує підпри�
ємцям Міністерство оборони?

— По�перше, донедавна, за чин�

ним законодавством, час від роз�

робки проектної документації до

початку будівництва займав майже

рік. Нині його скорочено. На чер�

зі — подолання інших бар’єрів.

Наприклад, щодо оформлення

державних актів на землю військо�

вих містечок. Складність у тому, що

багато з них просто не мають цих

документів. Чому? У бюджеті Міно�

борони кошти на це не передбача�

ються. Водночас, це чималі витра�

ти. Хто їх має взяти на себе? Інвес�

тор? А де гарантія, що саме він пе�

реможе у тендері? Окрім цього,

учасники аукціону на право забу�

дови тієї чи іншої ділянки мають

підготувати відповідну проектну

документацію. А це ще більші кош�

ти. І знову ж те саме питання: а як�

що переможцем торгів визнають

іншого учасника? З метою захисту

інтересів потенційних інвесторів

Ï³äïðèºìñòâà áóä³âåëüíîãî êîìïëåêñó
Ì³íîáîðîíè ñïðîìîæí³ ùîðîêó ñàìîñò³éíî
çâîäèòè äî 6 òèñÿ÷ êâàðòèð çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 272,4 òèñ. êâ. ì.

Можливість реконструкцій вивільних будівель під житло
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та запобігання корупційним діян�

ням наші фахівці підготували низ�

ку проектів постанов Кабміну, зок�

рема «Про затвердження порядку

проведення відкритих конкурсів із

залученням коштів юридичних та

фізичних осіб у будівництво житла

для військовослужбовців та членів

їх сімей» та інші.

— А скільки загалом квартир
передано військовому відомс�
тву за підсумками співпраці з
підприємствами�інвесторами?

— За договорами спільної забу�

дови протягом 2005–2010 років

без бюджетних коштів отримано

1801 квартиру та зараховано до

спецфонду коштів у сумі 44,378

млн гривень. Однак, починаючи з

2007 року, рішенням Кабміну було

заборонено укладання будь�яких

угод про спільну забудову земель�

них ділянок вивільнених військо�

вих містечок. Зараз ми докладаємо

зусиль, щоб зрушити цей «потяг».

Зокрема, з цією метою Міністерс�

тво оборони опрацювало поста�

нову Кабінету Міністрів України

«Про деякі питання будівництва

житла для військовослужбовців

Збройних Сил України та членів їх

сімей».

— Охарактеризуйте, будь лас�
ка, потужності підприємств
будівельного комплексу Мініс�
терства оборони. Як відомо,
нині тільки деякі з них можуть
похвалитися великим обсягом
замовлень. Але ж відомо, коли

«свої дбають про своїх», це й
надійніше, й дешевше…

— Я вже зазначав, що тема під�

тримки відомчого будівельного

комплексу для нас тема пріорите�

на. Це 26 найбільших підприємств

(12 з яких — безпосередні виконав�

ці робіт, 8 — виробники будматері�

алів, решта — виконують функції

замовника) чисельністю 6,5 тис.

кваліфікованих спеціалістів. Цими

силами ми щорічно самостійно

можемо зводити до 6 тисяч квар�

тир загальною площею 272,4 тис.

кв. м. Для порівняння: аби виконати

завдання нової Комплексної прог�

рами, нам необхідно будувати ті са�

мі шість тисяч квартир.

— Які перспективи щодо зве�
дення житла в столичному гар�
нізоні, де, як відомо, найбіль�
ша житлова черга?

— Так, у Києві ситуація не проста.

На квартирному обліку перебуває

близько 6 тис. військовослужбовців.

Нині тривають будівельні роботи

по вулиці Бориспільській на май�

данчиках № 30 та № 40, де плану�

ється здати 800 квартир в 2013 році. 

Окрім цього, ми зайнялися інвес�

тиційними угодами, підписаними

від двох до п’яти років тому, в рам�

ках яких взяті на себе зобов’язання

сторона інвестора не виконує. У

більшості випадків на відведених

майданчиках будівництво навіть не

розпочиналось. Отож ми проревізу�

вали ці угоди та включили юридич�

ні та інші механізми, аби досягти

максимального результату. Це ма�

ють бути реальні, а не химерні квад�

ратні метри для військових сімей.

Щоправда, слід також зазначити,

що у Києві невиконання умов ін�

вестиційних договорів — не єдина

проблема. Є чимало складнощів

об’єктивного характеру. Слід вдос�

коналювати регулювання ринку з

боку держави, адже ціни на житло

у столиці не лише значно переви�

щують ціни в інших регіонах краї�

ни, вони у 1,5–2 рази вищі за ціни у

багатьох країнах Європи. Водно�

час, доведені нам показники опо�

середкованої вартості житла (за

нормами ДБН, що встановлює

Міжрегіонбуд) настільки низькі,

що виступають радше перепоною

у розв’язанні житлової проблеми.

Зокрема, через показники ДБН по

цінам на квартири у Київському

гарнізоні на потребу Збройних

Сил закупівлю житла зведено нані�

вець.

Зі свого боку керівництво Мініс�

терства оборони України добре ус�

відомлює, що вирішення питання

забезпечення захисників Вітчизни

житлом не має права на відстрочку.

Адже безквартир’я у війську — ни�

щівний удар по його престижу, не�

переборна перешкода на шляху до

професійної армії. А ще, й це, ма�

буть, найголовніше, «цитадель»

зневіри у покращанні справ у май�

бутньому. 

Можу запевнити, ми зробимо все

належне, аби розв’язати гордіїв ву�

зол безквартир’я у війську. При�

наймні, у цьому сьогодні маємо

повне розуміння та підтримку з бо�

ку Президента України, Уряду та

Верховної Ради. 

Глава держави, зокрема, тримає

питання житлового забезпечення

захисників Вітчизни на особис�

тому контролі. Нині воно набуло

пріоритетного значення, адже

безпосередньо пов’язане зі збере�

женням кадрового потенціалу

армії.

До речі, у 2011 році військова

житлова програма стартувала

впевнено. Урочисті церемонії з на�

годи вручення ордерів на постійне

та службове житло проведено у

Рівному, де помешкання отримали

67 військовослужбовців та членів

їх сімей, ще 70 — у Кіровограді та

18 — у місті Миргород, що на Пол�

тавщині. 

²íòåðâ’þ â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Ìèíóëîãî ðîêó â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì òà ¿õ
ñ³ì’ÿì áóëî íàäàíî 2020 îñåëü, ùî â 24
ðàçè ïåðåá³ëüøèëî «íàäáàííÿ» 2009 ðîêó.
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Íà Êè¿âùèí³ íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè, Òîðãîâîãî äîìó «Øåðåìåòüºâñüêèé» òà ê³-
íîñòóä³¿ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà â³äáóâñÿ â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèé
ôåñòèâàëü «Íà áðîí³ Ïåðåìîãè».

Öåíòðàëüíó ðîëü ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ â³ä³ãðàâàëè ó÷àñíèêè êëóáó â³é-
ñüêîâî-³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ «Êðàñíàÿ Çâåçäà». Âîíè â³äòâîðèëè
ïîä³¿ ëþòîãî 1944 ðîêó, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ðàäÿíñüê³ â³éñüêà â õîä³ Êîð-
ñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêî¿ îïåðàö³¿ ðîçãðîìèëè 50-òèñÿ÷íå óãðóïîâàííÿ í³-
ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.

Òîä³, ó 44-ìó, íà ïîë³ áèòâè ç³éøëèñÿ 50 òèñÿ÷ ñîëäàò³â âåðìàõòó òà
ïîíàä 100 òèñÿ÷ ðàäÿíñüêèõ âî¿í³â. Ïðîòå ó í³ìö³â áóëà ïåðåâàãà. ¯õ
ï³äòðèìóâàëà àâ³àö³ÿ. Ùîáè ïîäîëàòè âîðîãà, ðàäÿíñüêèì â³éñüêàì
çíàäîáèëîñÿ 4 äîáè.

Äî áàòàë³¿ áóëî çàëó÷åíî 50 îäèíèöü òåõí³êè òèõ ÷àñ³â òà áëèçüêî
200 ÷ëåí³â êëóáó ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿.

Ïðåçèäåíò êëóáó «Êðàñíàÿ Çâåçäà» Îëåêñ³é Øåðåìåòüºâ ïîäÿêóâàâ
â³ò÷èçíÿíîìó îáîðîííîìó â³äîìñòâó çà íàäàííÿ äîïîìîãè â îðãàí³çà-
ö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ áèòâè ï³ä Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêèì.

— Ðåêîíñòðóêö³ÿ áèòâè ï³ä Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêèì áóëà íå ïðîñòî
ãðîþ. Ëþäè íà ìîðîç³ æèëè ïî 5 äí³â ó íàìåòàõ, ãîòóþ÷èñü äî ïðîâå-
äåííÿ çàõîäó. Ó òàáîð³ íåñëè âàðòîâó ñëóæáó ç³ çáðîºþ, çã³äíî ç âè-
ìîãàìè äîêóìåíò³â 1944 ðîêó, — ï³äêðåñëèâ Îëåêñ³é Øåðåìåòüºâ.

Òå, ùî áóëî ïðåäñòàâëåíî íà ñóä ãëÿäà÷³â, ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ âàð³àíò³â ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîä³¿ íà ïîñòðà-
äÿíñüêîìó ïðîñòîð³, — òàêó îö³íêó ä³ÿì ÷ëåí³â êëóáó «Êðàñíàÿ Çâåçäà»
äàëè ïðèñóòí³ íà çàõîä³ êîëåãè-ðåêîíñòðóêòîðè ç Ðîñ³¿ òà ³íøèõ êðà¿í.





Органами військових прокуратур

упродовж 2010 року проведена

значна робота щодо зміцнення за�

конності і правопорядку у військо�

вих формуваннях держави. Їх ді�

яльність була спрямована насам�

перед на забезпечення законних

прав військовослужбовців, членів

їх сімей та інтересів держави.

В рамках правозахисної діяль�

ності військовими прокуратурами

та Головним управлінням військо�

вих прокуратур минулого року

проведено низку перевірок, зокре�

ма, щодо додержання службовими

особами Міністерства оборони Ук�

раїни, Збройних Сил України ви�

мог законодавства при укладанні

та виконанні договорів щодо будів�

ництва житла для військовослуж�

бовців на земельних ділянках вій�

ськових містечок; про оплату пра�

ці; щодо використання бюджетних

коштів; про військовий обов’язок і

військову службу; з питань пожеж�

ної безпеки; щодо оренди держав�

ного (військового) майна; при реа�

лізації надлишкового та списаного

військового майна.

За наслідками розгляду докумен�

тів прокурорського реагування у

2010 році притягнуто до відпові�

дальності понад вісім тисяч поса�

дових осіб, відшкодовано збитків

на загальну суму більше 70 млн

грн., з них до бюджету повернуто

майже 18 млн грн. За наслідками

перевірок порушено 659 кримі�

нальних справ, з них — 88 відсот�

ків надіслано до суду для розгляду. 

З направлених до суду протоко�

лів про вчинення корупційних

правопорушень, складених вій�

ськовими прокурорами, до адмі�

ністративної відповідальності

притягнуто понад 300 службових

осіб. Так, за матеріалами перевірки,

проведеної військовою прокурату�

рою Хмельницького гарнізону, за

скоєння корупційного правопору�

шення судом притягнуто до адмі�

ністративної відповідальності зас�

тупника командира однієї з вій�

ськових частин, який тривалий час

використовував підлеглих військо�

вослужбовців для будівництва

власного гаража. 

В інтересах громадян і держави

за позовами прокурорів судами

стягнуто 176,5 млн грн., реально

виконані судові рішення на 98,6

млн грн. Зокрема, у липні 2010 ро�

ку набрало законної сили рішення

господарського суду Києва про за�

доволення позову військової про�

куратури Центрального регіону

України в інтересах держави до

Комунального підприємства «Між�

народний аеропорт «Київ» (Жуля�

ни) про визнання за Міністерс�

твом оборони України права влас�

ності на 55 квартир у місті Київ по

проспекту Повітрофлотський за�

гальною вартістю 14,7 млн грн. Рі�

Àíàòîë³é ÏÐÈØÊÎ, çàñòóïíèê
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà-
¿íè, äåðæàâíèé ðàäíèê þñòèö³¿
2-ãî êëàñó, Çàñëóæåíèé þðèñò
Óêðà¿íè.

Íàðîäèâñÿ ó 1959 ðîö³ ó

ñ. Ãðèöüêè Äóáðîâèöüêîãî ðàéîíó

Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. Çàê³í÷èâ Õàð-

ê³âñüêèé þðèäè÷íèé ³íñòèòóò (ç

â³äçíàêîþ). Ïðàöþâàâ ñë³ä÷èì òà

ñòàðøèì ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè ì³ñ-

òà Ëóöüê Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Â ïî-

äàëüøîìó ïðîõîäèâ ñëóæáó â àïà-

ðàò³ ïðîêóðàòóðè Âîëèíñüêî¿ îá-

ëàñò³ íà ïîñàäàõ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî, ñë³ä÷îãî â îñîáëèâî âàæëèâèõ ñïðà-

âàõ, íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó

íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ïðè ïðîâåäåíí³ ñë³äñòâà îðãàíàìè ïðî-

êóðàòóðè, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì çàêîí³â ñïåö³àëü-

íèìè ï³äðîçä³ëàìè ïî áîðîòüá³ ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ.

Óïðîäîâæ 1997-2006 ðîê³â — â àïàðàò³ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óê-

ðà¿íè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ. Çîêðåìà, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó, çàñòóïíèêà íà-

÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ, ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òà íà-

÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ íàãëÿäó çà âèêîíàííÿì çàêîí³â ñïåö³àëüíèìè ï³ä-

ðîçä³ëàìè òà ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè, ÿê³ âåäóòü áîðîòüáó ç îðãà-

í³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ ³ êîðóïö³ºþ. Ç ëèïíÿ 2006 ðîêó äî ëèñòîïàäà

2010 ðîêó — ïðîêóðîð Ëüâ³âñüêî¿ ³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñòåé.

Ç ëèñòîïàäà 2010 ðîêó — çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè

òà ÷ëåí êîëåã³¿ Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â ì³æ êåð³âíèöòâîì Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðà-

òóðè Óêðà¿íè, Àíàòîë³é Ïðèøêî º â³äïîâ³äàëüíèì ³ çà ä³ÿëüí³ñòü â³éñüêîâèõ

ïðîêóðàòóð.
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шення суду виконано, а квартири

розподілені серед військовослуж�

бовців.

Слідчими військових прокура�

тур розслідувано 959 криміналь�

них справ, з яких 94% надіслано до

суду з обвинувальним висновком, у

тому числі кожну сьому — про зло�

чини з ознаками корупційних ді�

янь. Мають місце факти вчинення

злочинів з боку керівників підпри�

ємств Міністерства оборони.

У травні 2010 року військовою

прокуратурою Центрального регі�

ону направлено до суду криміналь�

ну справу за обвинуваченням ди�

ректора філії Центрального спеці�

алізованого будівельного управ�

ління «Укроборонбуд», який

упродовж 2006�2009 років неза�

конно реалізував комерційним

структурам 27 об’єктів нерухомос�

ті військових містечок загальною

вартістю понад 101млн грн. У жов�

тні минулого року його засуджено

до 8 років позбавлення волі. 

Інший директор однієї з філій

Державного підприємства Мініс�

терства оборони України «Укр�

військбуд» у 2005–2008 роках,

зловживаючи службовим станови�

щем, незаконно списав з обліку фі�

лії будівельні матеріали загальною

вартістю 3,7 млн грн. Справу нап�

равлено до суду з обвинувальним

висновком.

Разом з тим, у військах залиша�

ється достатньо проблем, що ви�

магає від військових прокурорів

підвищення ефективності їх робо�

ти. Так, у 2010 році у всіх військо�

вих формуваннях держави зареєс�

тровано 1005 злочинів, що на 17%

більше, ніж у 2009 році. При цьому

відзначається збільшення кількості

зареєстрованих військових злочи�

нів (з 442 до 551). Передусім відбу�

лося зростання злочинів, пов’яза�

них із заволодінням військовим

майном (з 89 до 134) та порушень

статутних правил взаємовідносин

(з 121 до 146).

Викликає занепокоєння і досить

високий рівень злочинності серед

керівного складу військових час�

тин. Так, Головним управлінням

військових прокуратур Генераль�

ної прокуратури України розсліду�

вано кримінальну справу стосовно

командира військової частини

полковника Г., який разом з підлег�

лими і приватним підприємцем у

складі організованої злочинної

групи заволодів значною кількістю

стрілецької зброї. Окрім того, ко�

мандир частини викрав зі складу

600 біноклів. Справу направлено

до суду з обвинувальним виснов�

ком. 

Актуальною залишається проб�

лема збереження життя та здоров’я

військовослужбовців. У 2010 році

від насильства на грунті нестатут�

них відносин постраждав 231 вій�

ськовослужбовець, переважна

більшість яких — у Збройних Си�

лах України (203 особи).

Трапляються непоодинокі фак�

ти, коли командири та начальники

самі застосовують насильство до

підлеглих. Загалом по військових

формуваннях зареєстровано 62

факти, 53 з яких сталися у Зброй�

них Силах України. Так, заступник

командира військової частини з

виховної роботи майор П., перебу�

ваючи у стані алкогольного

сп’яніння, у розташуванні казарми

вимагав хабар від підлеглого мо�

лодшого сержанта за звільнення

від виконання службових обов’яз�

ків. Не отримавши бажаного, зав�

дав йому удари в голову та обличчя,

спричинивши легкі тілесні ушкод�

ження. Військовою прокуратурою

Ужгородського гарнізону поруше�

но і розслідувано кримінальну

справу. За результатами судового

розгляду офіцера засуджено.

Порушення вимог законодавства

при організації харчування нега�

тивно впливають на стан здоров’я

військовослужбовців. Упродовж

2009–2010 років внаслідок неза�

безпечення контролю за якістю

приготування їжі мали місце 4 ви�

падки масових харчових отруєнь,

від яких постраждало понад 330

військовослужбовців. Зокрема,

триває досудове слідство у кримі�

нальній справі, порушеній 30

листопада 2010 року за фактом

службової недбалості посадових

осіб ТОВ «Івала» та недбалого став�

лення службових осіб Харківсько�

го університету Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба, що спричи�

нило істотну шкоду. Встановлено,

що упродовж 7–12 листопада

минулого року внаслідок суттєвих

порушень в організації харчування

та санітарно�гігієнічного режиму в

їдальні, у тому числі при приготу�

ванні їжі, на гострий ентерит зах�

воріло 96 курсантів.

З метою виправлення становища

у цій сфері, у грудні 2010 року за

дорученням Генерального проку�

рора України Віктора Пшонки бу�

ло проведено міжвідомчу нараду

за участю військових прокурорів

регіонів і ВМС України, керівників

Міністерства оборони, Генераль�

ного штабу Збройних Сил, інших

військових формувань, під час якої

був розглянутий стан додержання

законодавства щодо охорони здо�

ров’я військовослужбовців та на�

дання їм медичної допомоги. За

результатами наради прийнято

відповідну постанову з визначен�

ням конкретних заходів.

Перед органами прокуратури

Президентом України Віктором

Януковичем поставлено завдання

посилити нагляд за додержанням

законів в оборонному відомстві.

Насамперед це стосується додер�

жання службовими особами ви�

мог законодавства щодо викорис�

тання земель Міністерства оборо�

ни України, збереження держав�

ного майна, зокрема військових

містечок, техніки, зброї та боєпри�

пасів.

Залишається актуальним пи�

тання забезпечення у військах

охорони навколишнього при�

родного середовища. Особливу

стурбованість викликає стан збе�

реження компонентів ракетного

палива. 

Згідно з програмою реформу�

вання Збройних Сил України до

2015 року значна кількість вій�

ськовослужбовців підлягає скоро�

ченню, що потребує посилення

нагляду за додержанням законо�

давства щодо соціального захисту

військовослужбовців та членів їх

сімей. 

Àíàòîë³é ÏÐÈØÊÎ, 

çàñòóïíèê Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Óêðà¿íè,

äåðæàâíèé ðàäíèê þñòèö³¿ 2-ãî êëàñó,

Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè.

Ó 2010 ðîö³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãíóòî
ïîíàä â³ñ³ì òèñÿ÷ ïîñàäîâèõ îñ³á,

â³äøêîäîâàíî çáèòê³â íà çàãàëüíó ñóìó
á³ëüøå 70 ìëí ãðí., ïîðóøåíî 659

êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ.
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Особливістю сьогодення є те, що

жінками�військовослужбовцями

опановуються бойові спеціальності,

на перший погляд не властиві жін�

кам: льотчик, штурман, моряк, де�

сантник, кулеметник, гранатомет�

ник, стрілець, планшетист, операто�

р та інші. Вони також реалізують се�

бе в службі і на традиційно

«жіночих» військових посадах

юристів, медиків, зв’язківців, політо�

логів, психологів, культурологів, фі�

нансистів, перекладачів. Варто заз�

начити, що на даний час фаховий

рівень жінок�військовослужбовців

розподіляється таким чином: тех�

нічну освіту мають 41%, гуманітар�

ну — 23%, економічну — 16%.

Викликає занепокоєння щомі�

сячна динаміка звільнень у 2010

році, яка свідчить про зростаючу

чисельність звільнень з лав Зброй�

них Сил України жінок�офіцерів у

другому півріччі 2010 року на 65%.

Упродовж 2010 року з лав Зброй�

них Сил України було звільнено 42

офіцера�жінки, що становить 3%

від загальної чисельності жіночого

офіцерського складу Збройних

Сил України.

Проте на тлі збільшення випад�

ків звільнень жінок�офіцерів з лав

Збройних Сил України спостеріга�

ється тенденція до збільшення за�

гальної чисельності жінок�офіце�

рів упродовж 2010 року на 12%.

При цьому найбільше зросла чи�

сельність жінок�офіцерів у вій�

ськовому званні «лейтенант» на

127%, «підполковник» — на 118%;

«полковник» — на 100%.

Збільшення чисельності жінок�

офіцерів, тобто тих, що проходять

службу на керівних посадах, є од�

ним з базових показників плано�

мірного впровадження ґендерної

політики в діяльність Збройних

Сил України.

У 2010 році при проведенні ком�

плексу навчань з органами вій�

ськового управління та військами

(силами) «Взаємодія — 2010» 9 %

від усіх учасників цих заходів скла�

дали жінки�військовослужбовці,

які яскраво засвідчили свою спро�

можність виконувати обов’язки

служби у складній, швидко зміню�

ваній обстановці (у бойових під�

розділах, бойових розрахунках, на

командних пунктах, вузлах зв’язку,

польових шпиталях та санітарних

частинах брали участь майже 200

військовослужбовців�жінок).

Сьогодні з метою забезпечення

ґендерної рівності в умовах подо�

лання посткризового стану у

Збройних Силах України Міністр

оборони України та начальник Ге�

нерального штабу — Головноко�

мандувач Збройних Сил України

головні зусилля діяльності орга�

нів військового управління спря�

мовують, перш за все, на стабіліза�

цію ситуації у військовій службі

відповідно до рішень Президента

України та Ради національної без�

пеки і оборони України, забезпе�

чення здатності гарантовано ви�

конувати конституційні завдання

оборони держави в умовах ре�

формування Збройних Сил Украї�

ни до 2015 року.

АКТУАЛЬНО

ОЗБРОЄНІ І... ОЗБРОЄНІ І... 

ДУЖЕ ЧАРІВНІДУЖЕ ЧАРІВНІ

Ñüîãîäí³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè àêòèâíî âïðîâàä-
æóºòüñÿ äåðæàâíà ´åíäåðíà ïîë³òèêà. Ïîçà ñóìí³âîì,
äîòðèìàííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ñâîáîä â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â ÿê ãðîìàäÿí ñóâåðåííî¿ ³ äåìîêðàòè÷íî¿ äåð-
æàâè º íàéâàæëèâ³øèì çàâäàííÿì â ñèñòåì³ óïðàâ-
ë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè
Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó.

ССеерреедд  жжіінноокк44ввііййссььккооввооссллуужжббооввцціівв  уу  ллаавваахх  ЗЗббррооййнниихх  ССиилл  УУккррааїїннии  ммааййжжее  11,,55  ттииссяяччіі
ооффііццеерріівв  ттаа  ббллииззььккоо  1144,,55  ттииссяячч  ссеерржжааннттіівв  іі  ссооллддааттіівв  ввііййссььккооввооїї  ссллуужжббии  ззаа  ккооннттррааккттоомм
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З цією метою у Збройних Силах

України постійно вживаються орга�

нізаційні та соціально�правові за�

ходи щодо вдосконалення норма�

тивно�правової бази, всебічного за�

безпечення, створення належних

умов проходження військової служ�

би як жінками, так і чоловіками, ви�

рішення їх соціальних проблем.

Враховуючи ґендерні пріорите�

ти державної політики щодо рів�

ності прав жінок та чоловіків, у

Збройних Силах України впровад�

жується в життя принципово нове

Положення про Ради сімей вій�

ськовослужбовців, яке надає мож�

ливість усім членам сімей військо�

вослужбовців на рівних засадах

брати участь у громадській діяль�

ності Ради.

Організовано та проводиться

системний моніторинг і контроль

за виконанням заходів щодо до�

тримання у Збройних Силах Укра�

їни чинного законодавства з пи�

тань забезпечення рівних прав і

можливостей військовослужбов�

ців обох статей.

Зокрема, з метою врахування

ґендерних аспектів проходження

військової служби, а також належ�

ної підготовки до комплексу нав�

чань з органами військового уп�

равління та військами (силами)

«Взаємодія — 2010» вивчено і про�

аналізовано рівень забезпечення

побутових умов та виконання сані�

тарних норм на полігонах.

З метою реалізації ефективної

ґендерної політики у Збройних Си�

лах в рамках просвітницької кам�

панії представники Генерального

штабу, видів Збройних Сил, армій�

ських корпусів беруть участь у про�

веденні науково�практичних, нау�

ково�методичних конференцій,

«круглих столів», семінарів, диску�

сій з ґендерної тематики, що орга�

нізовуються спільно з державними

органами влади, у тому числі в рам�

ках Програми рівних можливостей

ПРООН, Проекту Ради Європи з

питань зміцнення й утвердження

прав жінок і дітей в Україні (TRES)

та інших неурядових організацій.

Стало постійною практикою до�

ведення до суспільства інформації

про ґендерні перетворення в

Збройних Силах України, вирі�

шення соціальних проблем гарні�

зонів, військових частин. 

У Головному управлінні виховної

та соціально�психологічної робо�

ти ЗС України розроблено навчаль�

но�методичний посібник з питань

забезпечення ґендерної рівності

для особового складу українських

миротворчих підрозділів, які вико�

нують складні завдання у Міжна�

родних миротворчих операціях.

З метою недопущення та швид�

кого реагування на порушення

прав жінок�військовослужбовців

вивчається ефективність роботи

керівного складу військ (сил) з ор�

ганізації розгляду звернень та про�

ведення особистого прийому гро�

мадян (відповідно до вимог наказу

Міністра оборони України від 03

грудня 2005 року № 722). 

Сьогодні запроваджена та ефек�

тивно діє система «гарячої лінії»

Головного управління.

На вимогу статті 5 Закону Украї�

ни «Про забезпечення рівних прав

і можливостей жінок та чоловіків»

щодо організації статистичної

звітності з гендерних питань,

уточнено Систему військового уп�

равління структур виховної робо�

ти Збройних Сил України із надан�

ня з військ доповідей та донесень

за підпорядкованістю, зокрема, до

Табелю термінових донесень до�

датково внесена звітність про за�

ходи, що спрямовані на формуван�

ня та забезпечення ґендерної рів�

ності військовослужбовців та чи�

сельно�якісну характеристику

військовослужбовців�жінок.

З метою вивчення соціального

становища, визначення реального

стану справ, проблем, які усклад�

нюють дотримання рівності прав,

можливостей жінок і чоловіків у

військовій сфері та оперативного

реагування на їх вирішення у вій�

ськах (силах) організовуються і

проводяться відповідні соціологіч�

ні дослідження (опитування). 

Разом з тим слід зазначити, що на

цей час стосовно забезпечення ґен�

дерної рівності у Збройних Силах

не все вдається. Окремі командува�

чі, командири ще недостатньо усві�

домлюють ґендерні перетворення в

Збройних Силах України, багато

проблем та шляхів вирішення цьо�

го питання ставлять їх у глухий кут.

Прикладом цього є непоодинокі

факти порушень прав жінок�вій�

ськовослужбовців щодо тимчасо�

вого їх звільнення від виконання

службових обов’язків у зв’язку з

хворобою дитини, яка на підставі

медичного висновку потребує сто�

роннього догляду.

Звичайно, можна стовідсотково

запровадити механізми і нормати�

ви ґендерної трансформації в обо�

ронній сфері, проте цього не зав�

жди схвалюють як командири, так і

підлеглі військовослужбовці. Вже

сформовані сталі стереотипи важ�

ко зруйнувати. Тож удосконалення

як законодавства, так і діяльності

органів військового управління, у

тому числі безпосередньої роботи

службових осіб на місцях, має бути

поступовим і виваженим.

Враховуючи тенденцію до зрос�

тання чисельності офіцерів�жінок

у лавах Збройних Сил України, не�

обхідно вжити комплексних захо�

дів щодо вирішення питань про�

ходження служби жінками�вій�

ськовослужбовцями, що має в по�

дальшому надати їм можливість

активно розвивати свою військову

кар’єру та більш ефективно вико�

ристовувати свій потенціал. Вод�

ночас, нам треба розуміти, що

Збройні Сили України є частиною

українського суспільства. Тут існу�

ють ті ж самі проблеми та панують

такі ж стереотипи. Тому забезпе�

чення належної ролі жінки є пи�

танням комплексним та суспіль�

ним. Але забезпечення рівності чо�

ловіків і жінок у війську є одним з

головних питань функціонування

Збройних Сил України в контексті

демократичного розвитку України.

Îëåíà Äß×ÅÍÊÎ, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò 

(ç ïèòàíü ´åíäåðíî¿ ïîë³òèêè) Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ âèõîâíî¿ òà ñîö³àëüíî-

ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè ÇÑ Óêðà¿íè 

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

Ñüîãîäí³ æ³íêè-â³éñüêîâîñëóæáîâö³ óñï³øíî
îïàíîâóþòü òàê³ áîéîâ³ ñïåö³àëüíîñò³, 

ÿê ëüîò÷èê, øòóðìàí, ìîðÿê, äåñàíòíèê,
êóëåìåòíèê, ãðàíàòîìåòíèê...
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Королівство Норвегія — одна з

перших країн світу, що розпочала

розв’язання проблеми представ�

ництва жінок у збройних силах, їх

навчання та призначення на керів�

ні посади. 

Активний процес інтеграції жі�

нок до війська розпочався більше

40 років тому і розвивався в різ�

них напрямах. По�перше, розши�

рилося коло військових спеціаль�

ностей, на яких стали використо�

вуватися жінки, по�друге, профе�

сійне зростання жінок дозволило

їм просуватися по службі та зай�

мати більш високі посади, і, на�

решті, по�третє, жінки почина�

ють брати участь у військових

операціях. 

Найпоширенішим способом за�

безпечення рівних прав і можли�

востей обох статей є прийняття

спеціальних законів з рівних прав і

можливостей жінок та чоловіків.

Цим шляхом пішло багато країн, у

тому числі й Норвегія. У збройних

силах Королівства Норвегії жінки�

військовослужбовці з’явилися у

1977 році, хоча й існували значні

обмеження на їх службу.

Тривалий час для представниць

слабкої статі була доступна тільки

служба у допоміжних підрозділах,

але згодом, у 1985 році, парламент

Норвегії прийняв закон про рівні

права і обов’язки чоловіків і жінок.

Зі слабкої статі були зняті будь�які

обмеження, що стало найважливі�

шим чинником залучення жінок

до військової служби. 

У Норвегії служба чоловіків і жі�

нок регулюється одними і тими ж

правовими нормами. Норвегія, як

країна, що має давню історію при�

зову жінок в армію, використовує

досвід інших членів НАТО для збе�

реження найбільш кваліфікованих

кадрів, найефективніші форми і

методи залучення жінок на вій�

ськову службу з урахуванням їх фі�

зіологічних і морально�психоло�

гічних особливостей. 

АКТУАЛЬНО

ДДооссввіідд  ввппрроовваадджжеенннняя  ггееннддееррннооїї  ппооллііттииккии
уу ззббррооййнниихх  ссииллаахх  ННооррввееггііїї
Çà îñòàíí³ 20 ðîê³â ÷èñåëüí³ñòü æ³íîê ó çáðîéíèõ ñè-
ëàõ áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó çíà÷íî çðîñëà. Ó äåÿêèõ
ç íèõ, â òîìó ÷èñë³ é â Óêðà¿í³, âîíà ïåðåéøëà äåñÿòè-
â³äñîòêîâèé áàð’ºð. Ó òîé æå ÷àñ ñë³ä óâàæí³øå ïðè-
äèâèòèñü äî òèõ ïîñàä ³ çâàíü, ÿê³ ìàþòü ïðåäñòàâíè-
ö³ ñëàáêî¿ ñòàò³. Ñàìå ï³ñëÿ öüîãî ïî÷èíàþòü âèíèêà-
òè äåÿê³ çàïèòàííÿ. ×îìó òàê ìàëî æ³íîê ó áîéîâèõ
ï³äðîçä³ëàõ? ×îìó âîíè íå î÷îëþþòü ìèðîòâîð÷³ ì³-
ñ³¿? ×îìó íå êåðóþòü ï³äâîäíèìè ÷îâíàìè?…

«ЗАЛІЗНІ»«ЗАЛІЗНІ»

АРГУМЕНТИАРГУМЕНТИ

«СЛАБК«СЛАБКОЇ» СТОЇ» СТААТІТІ
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Норвежки є лідерами в прагнен�

ні довести свою здатність викону�

вати «чоловічі» обов’язки. Саме в

цій країні жінка�капітан Сольвейг

Крей, незважаючи на норвезьке

прислів’я «Краще пробоїна в борту,

ніж жінка на палубі», уперше в істо�

рії військового флоту стала коман�

диром торпедної субмарини «Коб�

бен — С�318». Крім того, у зброй�

них силах Норвегії є жінки�льот�

чики. У 2003 році командиром

авіаційної ескадрильї літаків�ви�

нищувачів була призначена жінка.

Норвежки входять до складу екіпа�

жів танків і БМП, включаються до

складу команд бойових кораблів,

тобто на сьогодні представники

слабкої статі не лише мають право,

а й реально служать в бойових час�

тинах. 

Критерії відбору на військові по�

сади нейтральні в гендерному від�

ношенні. Жінок�військовослуж�

бовців підтримує система настав�

ництва, яка починає діяти вже з

першого дня служби. Наставника�

ми можуть бути більш досвідчені

колеги. Існують також спеціальні

програми розвитку для жінок. 

З метою вивчення проблем жі�

нок у збройних силах в Норвегії

був створений спеціальний комі�

тет. До його складу увійшли пред�

ставники збройних сил, міністерс�

тва оборони та інших міністерств,

колишні жінки�офіцери, дослідни�

ки з університетів. Їх головна увага

була приділена гендерній пробле�

матиці та гендерному балансу. Свої

висновки комітет представляє ке�

рівництву держави. 

Норвегія — одна з небагатьох

країн світу, що дозволяє представ�

никам жіночої статі брати участь

практично в усіх видах бойової

служби, тому й освіта у збройних

силах має професійну рівність між

чоловіками і жінками. Крім того,

жіночий рух домігся законодавчо�

го закріплення рівних з чоловіка�

ми можливостей стосовно отри�

мання освіти у військових нав�

чальних закладах. Відбір жінок у

військові школи проводиться за

новою програмою з тим, щоб

збільшити чисельність жіночого

персоналу в армії. При цьому для

продовження військової освіти та

вступу до військової академії жінки

повинні прослужити в армії не

менше року. Проте в даний час,

незважаючи на всі заходи уряду і

міністерства оборони, порівняно

небагатьом жінкам Норвегії вдало�

ся здобути вищу військову освіту.

Саме тому у збройних силах прий�

нята стратегія залучення і підго�

товки жінок�військовослужбовців.

Перед збройними силами постав�

лене завдання: у військових нав�

чальних закладах підготовки офі�

церського складу кількість жінок

повинна досягти 25%.

Урядом Королівства Норвегія

систематично відслідковується

становище жінок у державі в ціло�

му та у збройних силах зокрема.

Останнім часом міністерством

оборони підготовлена доповідь

уряду щодо покращання станови�

ща жінок у збройних силах, а са�

ме — пропонується суттєво збіль�

шити (майже удвічі) представниц�

тво жінок на військовій службі. На

підтвердження цієї пропозиції бу�

ло проведено соціологічне дослід�

ження, результати якого свідчать,

що жінки і чоловіки ставляться до

цього позитивно. Норвезький уряд

відповідно до резолюції ООН 1325

«Про жінок, мир і безпеку»

(2000 р.) зосереджує більшу увагу

на підвищенні обізнаності про

гендерну проблематику.

У 2009 році норвезький парла�

мент прийняв новий закон про на�

ціональну службу, в якому гово�

риться, що жінки повинні прохо�

дити приписку, огляд і класифіка�

цію на військову службу, як і

чоловіки. 

Жіночий рух у Норвегії домігся

законодавчого закріплення рівних

з чоловіками можливостей стосов�

но зайняття будь�яких посад. На

відміну від багатьох країн світу,

жінки у збройних силах Королівс�

тва Норвегія можуть мати звання

від рядового до генерал�майора і

контр�адмірала, займати посади

від стрілка до міністра оборони.

Незважаючи на розвиток гендер�

них процесів, лише у деяких краї�

нах право керувати міністерства�

ми оборони надавалось жінкам. 

Ще у 2001 році міністром оборо�

ни була призначена Кристін Крон

Деволд. На цій відповідальній посаді

вона завоювала велику популяр�

ність у військовослужбовців, беручи

безпосередню участь у багатьох ви�

дах військової діяльності. Кристін

Крон Деволд стала ініціатором най�

більшого за останній час підвищен�

ня видатків на оборону у Норвегії,

підходячи практично до питань за�

безпечення національної безпеки. 

Військове відомство Норвегії у

жовтні 2005 року очолила також

жінка — Анне�Грете Стрьом�Еріх�

сен, представниця Норвезької ро�

бітничої партії. У жовтні 2009 року

на посаду міністра оборони Нор�

вегії було призначено ще одну

представницю слабкої статі — Гре�

те Фарему (робітнича партія).

Першою жінкою контр�адміра�

лом у збройних силах Норвегії ста�

ла Луїза Кетрін Дедічен (2008 р.),

яка закінчила Військово�морську

академію в галузі інтендантури і

очолила коледж збройних сил.

Специфікою служби у збройних

силах Норвегії є те, що хоча й існує

рівноправність між чоловіками й

жінками, однак всілякі інтимні

контакти останніх на службі кара�

ються негайним звільненням.

У той же час не є рідкістю сім’ї, в

яких чоловік і дружина — військо�

вослужбовці. 

Форма одягу у чоловіків і жінок

збройних сил має певні відміннос�

Ó 2003 ðîö³ êîìàíäèðîì àâ³àö³éíî¿
åñêàäðèëü¿ ë³òàê³â-âèíèùóâà÷³â áóëî

ïðèçíà÷åíî ïðåäñòàâíèöþ ñëàáêî¿ ñòàò³. 
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ті. У першу чергу вони пов’язані з

правом жінок носити спідниці,

якого домоглися норвежки.

Цілорічна бойова підготовка

проводиться дуже інтенсивно,

вдень і вночі, в будь�яких погодних

умовах. Водночас із суворою дис�

ципліною, існують цілком демок�

ратичні взаємини між офіцерами і

солдатами. Втім, у норвежців і не

виникає необхідності в суворих

дисциплінарних стягненнях.

Норвегія — держава�член Орга�

нізації Об’єднаних Націй. З 1949

року вона активний учасник ми�

ротворчих операцій під егідою ці�

єї організації. Більше 40 тисяч нор�

везьких чоловіків і жінок входили

до складу миротворчих сил ООН. 

Під час війни в Іраку до складу

сил коаліції Норвегія направила

корабель берегової охорони, тран�

спортний корабель, польовий гос�

піталь з медичним персоналом. Ра�

зом з чоловіками у цій близько�

східній країні перебували і жінки.

Під час військового конфлікту в

Іраку, тоді капітан, а нині — пол�

ковник Врітт Бреструп успішно ко�

мандувала миротворчим підрозді�

лом. На її переконання, жінці наба�

гато легше налагодити стосунки з

цивільним населенням та підтри�

мувати їх на належному рівні.

Можливо тому, ще у жовтні 2000

року Радою Безпеки Організації

Об’єднаних Націй була прийнята

резолюція 1325, метою якої було

збільшення участі жінок в урегу�

люванні конфліктів, що сприятиме

встановленню миру, а також поси�

ленню захисту прав людини у пос�

траждалих від конфліктів районах. 

На сьогодні Норвегія має свої

миротворчі контингенти у декіль�

кох країнах світу. Говорячи про

участь жінок�військовослужбовців

Норвегії у міжнародних операціях,

генерал�майор Еспен Амундсен —

начальник штабу, фінансів і управ�

ління (POS) в штабі оборони —

зазначив, що вони направляються

в «гарячі точки» не через те, що

жінки, а через їх досвід і професій�

ність при виконанні поставлених

завдань і робіт.

До речі, саме норвежка була єди�

ною жінкою�спостерігачем ООН в

Судані в останній місії, а у Боснії

Норвегію представляла жінка�пол�

ковник. Не є виключенням і вій�

ськові сили у Афганістані. Особли�

вістю діяльності в мусульманських

країнах є те, що чоловікам�вій�

ськовослужбовцям практично не�

можливо досягнути позитивних

результатів у роботі з місцевими

жінками. Крім того, така діяльність

може мати ще й негативні наслідки

у силу специфіки місцевих тради�

цій та релігійних заборон. Всього в

миротворчих операціях наприкін�

ці 2010 року брали участь 52 жін�

ки�військовослужбовці, а це 7,8%

від загальної чисельності норвезь�

кого контингенту. 

Зразкове виконання покладених

на військовослужбовців норвезьких

контингентів завдань неодноразо�

во відзначало командування Об’єд�

наних сил та Сил КФОР. Декілька жі�

нок у збройних силах Норвегії є

знавцями у питаннях попереджен�

ня сексуального насилля по відно�

шенню до жінок в зонах конфліктів.

Цьому вони приділяють значну час�

тину свого службового часу.

Основним напрямом впровад�

ження гендерної політики у зброй�

них силах Норвегії є досягнення

гендерної рівності між представни�

ками обох статей при підборі, нав�

чанні, призначенні на посади та

при проходженні військової служ�

би. Хоча пріоритет все ж таки відда�

ється представникам слабкої статі.

Іншим напрямом впровадження

гендерної політики у збройних си�

лах Норвегії є підвищення добро�

буту родин військовослужбовців.

Реалізація політики стосовно дот�

римання балансу сім’ї та військової

служби має вирішальне значення в

досягненні цієї мети. Для цього у

2006 році була видана спеціальна

директива. У ній зафіксований той

мінімум підтримки сім’ям, який по�

винні надавати їм збройні сили.

У всіх регіонах країни створені

спеціальні веб�сайти сім’ї та коор�

динатори сімей. Крім того, одним

із заходів підтримки родин діючих

військовослужбовців є отримання

кожною сім’єю певної суми гро�

шей, з метою полегшення наванта�

ження на сімейний бюджет, для

покриття додаткових витрат на

догляд за дітьми, поточних витрат. 

Звичайно, норвежці пішли знач�

но далі нас у питанні впроваджен�

ня гендерної політики у збройних

силах. І проблеми, актуальні для

України сьогодні, вони вирішували

років з 20–30 тому. Однак досвід

норвезьких збройних сил — од�

них з найпрогресивніших у світі з

точки зору впровадження гендер�

ної політики в армії, має бути мак�

симально використаний в Зброй�

них Силах України.

Â³êòîð ÒÎÏÀËÜÑÜÊÈÉ, 

Íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð ãóìàí³òàðíèõ

ïðîáëåì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Ñàìå â Íîðâåã³¿ Ñîëüâåéã Êðåé, 
íåçâàæàþ÷è íà íîðâåçüêå ïðèñë³â’ÿ 
«Êðàùå ïðîáî¿íà â áîðòó, í³æ æ³íêà íà
ïàëóá³», áóëà ïðèçíà÷åíà êîìàíäèðîì 
òîðïåäíî¿ ñóáìàðèíè.
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— Вельмишановна пані По�
сол, між нашими країнами
склалися доброзичливі сто�
сунки в різних сферах спів�
праці. І військова — не
виняток. 

— Так, вона розвивається на рівні

інститутів влади, через військове

представництво Мексики в Росії,

що є акредитованим представниц�

твом в Україні. Щодо військового

аташе Мексики — Сантьяго Ногера

Реєс, то його акредитовано в Украї�

ні ще з початку становлення дип�

ломатичних відносин, на зорі укра�

їнської незалежності. Загалом Ук�

раїна та Мексика розпочали офі�

ційні стосунки 12 січня 1992 року.

— Як Ви почуваєтеся в нашій
країні?

— Чудово. Мені дуже імпонують

українці, їхні традиції, звичаї. Ак�

тивно вивчаю обряди, інколи на�

віть беру в них участь.

— А чи служать жінки у мек�
сиканському війську? Які про�
фесії найбільш популярні у
вас серед чарівної статі у пого�
нах?

— В 2007 році, за наказом прези�

дента Феліпе Кальдерон Інохоса,

зважаючи на принцип статевої

рівності, жінки були допущені до

служби у збройних силах після

проходження військової підготов�

ки, серед якої вирізняються про�

фесії військового інженера та піло�

та авіації.

— За яким принципом здій�
снюється комплектування ар�
мії Мексики?

— Всі чоловіки в Мексиці зо�

бов’язані проходити рік військової

служби з досягненням вісімнадця�

тирічного віку. Зарахування на вій�

ськову службу проводиться шля�

хом жеребкування. Можна вступи�

ти до лав Збройних Сил і за влас�

ним бажанням, починаючи з 16�ти

річного віку, за згодою батьків чи

опікунів.

— Багато країн, в тому числі
й Україна, мають свої частини
в міжнародних миротворчих
силах у різних куточках світу.
Чи представлені Мексиканські
Сполучені Штати в цих місіях.
Якщо так, то де саме?

— Мексика не бере участі у ми�

ротворчих операціях, але мекси�

канське військо надає допомогу

жертвам природних катастроф у

різних країнах Латинської Амери�

ки, США, Гаїті та Індонезії.

— Скільки військових нав�
чальних закладів діють на те�
риторії Мексики?

— Наразі є 39 учбових закладів

військового спрямування. Всі вони

підзвітні Міністерству національ�

ної оборони.

— День національного вій�
ська Мексики святкується 19
лютого.

— Це свято було запроваджене

97 років тому. Традиційно його

центральною подією є урочиста

вечеря, яку влаштовують Прези�

дент Республіки, Верховний Голов�

нокомандуючий Збройними Сила�

ми разом з керівництвом Мініс�

терства національної оборони.

Сюди також запрошуються кращі

військовослужбовці.

— Де Ви вже встигли побува�
ти, окрім Києва? Який саме ре�
гіон нашої держави Вам най�
більше подобається?

— Я відвідала Львів, Харків, Чер�

нівці, Хотин, Кам’янець�Поділь�

ський, Ялту, Одесу, Донецьк. Кожне

з цих міст цікаве по�своєму. Що ме�

ні особливо сподобалося? Переду�

сім — різноманіття географії, істо�

рії, архітектури, культури та націо�

нальної кухні.

— Який з Ваших проектів,
проведених в Україні, видався
найбільш вдалим?

— Минулої осені ми проводили

фестиваль короткометражних

мексиканських фільмів «Мексика�

на кіно» (Київ–Одеса–Львів). Його

відкриття відбулося в столиці в

культурному центрі «Кінотеатр

«Київ» серією стрічок «Гвадалаха�

ра», яка розпочиналася коротко�

метражкою «Лупано Лейва» режи�

сера Феліппе де Хесуса Гомеса Тор�

реса. До речі, це фільм на військову

тематику, про федерального сол�

дата. 

²íòåðâ’þ âåëà Ãàëèíà ²ËÜªÂÀ

«««« ПППП оооо пппп рррр ииии     лллл ииии шшшш ееее     чччч оооо тттт ииии рррр ииии рррр іііі чччч нннн ииии йййй     дддд оооо сссс вввв іііі дддд
сссс лллл уууу жжжж бббб ииии     жжжж іііі нннн оооо кккк     уууу     нннн аааа шшшш оооо мммм уууу     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк уууу ,,,,
вввв оооо нннн ииии     вввв жжжж ееее     вввв сссс тттт ииии гггг лллл ииии
зззз аааа рррр ееее кккк оооо мммм ееее нннн дддд уууу вввв аааа тттт ииии     сссс ееее бббб ееее
нннн аааа йййй кккк рррр аааа щщщщ ииии мммм     чччч ииии нннн оооо мммм »»»»

Надзвичайний і Повноважний Посол Мексики
в Україні пані Берeнісе Рeндон Талавера:

Áåðåí³ñå Ðeíäîí Òàëàâåðà.
Ç 1977 ð. — ÷ëåí Ìåêñèêàíñüêî¿

äèïëîìàòè÷íî¿ ñëóæáè.

Ó ïîñëóæíîìó ñïèñêó: êîíñóë

Ìåêñèêè â ÑØÀ (â Ëàñ-Âåãàñ³ (øòàò

Íåâàäà), Áðîíñâ³ë³ (øòàò Òåõàñ).

2005-2009 ðð. — ïîñîë â Ñàëü-

âàäîð³ (Öåíòðàëüíà Àìåðèêà). 

Â Óêðà¿í³ — ç ëèïíÿ 2009 ðîêó. 17

âåðåñíÿ 2009 ð. ïðåäñòàâèëà Â³ð÷³

ãðàìîòè Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè.

×àð³âíå æ³íî÷å ñâÿòî 8 Áåðåçíÿ â³äçíà÷àþòü â Óêðà¿-
í³ íå ò³ëüêè íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèö³, à é ³íîçåìêè, ùî íèí³
ïðàöþþòü â Êèºâ³ íà äèïëîìàòè÷í³é ñëóæá³. Ñåðåä
÷èñëåííîãî ãóðòó ÷îëîâ³ê³â — ïîñë³â ³ êîíñóë³â, º ï’ÿòü
æ³íîê Íàäçâè÷àéíèõ ³ Ïîâíîâàæíèõ Ïîñë³â ³íîçåìíèõ
äåðæàâ. Â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ æóðíàëó «Â³éñüêî
Óêðà¿íè» îäíà ³ç íèõ — ïàí³ Áåðåí³ñå Ðåíäîí Òàëàâå-
ðà ðîçïîâ³ëà ïðî ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä ðîáîòè â Óêðà¿í³
òà ïðî ìåêñèêàíñüêå â³éñüêî.
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АКТУАЛЬНО

Згадаймо Кулішеве: «Не ступай, ба�

бо, ногою у Січовий кіш, лучче в

домовину» А мірилом ставлення

козацтва до жінок дослідники

ХІХ–ХХ століть обрали відому ук�

раїнську пісню про Сагайдачного і

невеселу долю його жінки:

Ой на горі да женці жнуть,

А під горою

Попід зеленою

Козаки йдуть. 

А попереду Дорошенко

Веде своє військо, 

Веде запорізьке

Хорошенько!

А позаду Сагайдачний,

Що проміняв жінку

На тютюн та люльку, 

Необачний!...

Дехто з дослідників української

минувшини навіть був перекона�

ний, що, живучи на дніпровських

островах, козаки байдужіли до зви�

чайних мирських радощів, а дра�

матичні події української історії

ХVІ–ХVІІ століть — війни, козаць�

ко�селянські повстання та постій�

на ворожнеча не сприяли цивілі�

зованому устрою життя, розхиту�

вали шлюб і сім’ю.

«Безшлюбний», аскетично на�

лаштований козак в шароварах і

вишиванці в уяві широкого загалу

поступово став ідеалом, а далі —

незаперечним «українським архе�

типом чоловіка».

Пошуки «жінки зі зброєю» ми

почнемо з того, що в межах ХVІ —

останньої чверті XVIII століття ук�

раїнські землі входили до складу

Великого князівства Литовського,

Польсько�Литовської держави —

Речі Посполитої, а з 1654 р. були

приведені у тісний зв’язок з дер�

жавним устроєм Московської дер�

жави.

Особливі умови життя на окраїн�

них землях сприяли виробленню у

степового населення таких рис ха�

рактеру, які б забезпечували їм

можливість виживання в умовах

постійної небезпеки. Мінливий

ритм існування, де щохвилини лю�

дина мусила бути готовою перей�

ти від мирних занять до війни, пок�

ладаючись лише на власну кмітли�

вість, мужність та Божу ласку, вима�

гав інакшого внутрішнього закону

й порядку, аніж той, що був вироб�

лений інституціями стабільного

світу. 

Зрозуміло, що в Степу, де сила па�

нувала над правом, зброя, а не за�

кон, розв’язувала більшість супере�

чок, виховувались люди сильні,

енергійні та хижі, які могли оборо�

нитись і від чужих, і від своїх. По�

дібні обставини життя мусили від�

битись не лише на чоловіках, а й

на жіноцтві, і через те тогочасна

українка повинна була виявляти

«загальну грубість і нахил до на�

ЖЖііннккаа  ззіі  ззббррооєєюю  вв  ііссттооррііїї  ккооззааццььккооїї  УУккррааїїннии..  ММііффии  іі  ррееааллііїї

Êîçàöüêà äîáà, áåç ñóìí³âó, áóëà é çàëèøàºòüñÿ îä-
í³ºþ ç íàéÿñêðàâ³øèõ ñòîð³íîê óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Íà-
ðîä â³ðèâ ó íåâè÷åðïíó ñèëó êîçàöüêó, ³ â³äâàæí³ ëè-
öàð³ ñòàâàëè éîãî ãåðîÿìè. ¯õ îñï³âóâàëè â ï³ñíÿõ ³ äó-
ìàõ, âîíè âèðîñòàëè â íàäëþäñüê³ îáðàçè â ëåãåíäàõ ³
ïåðåêàçàõ. À îò óêðà¿íñüêà æ³íêà ïîñò³éíî çàëèøà-
ëàñü ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â êîçà÷÷èíè. Áî ³íòåðåñ
äî ñòàíîâèùà æ³íîê çâîäèâñÿ äî âèâ÷åííÿ êîçàöüêî-
ãî àñêåòèçìó, ñåáòî â³äðå÷åííÿ çàïîðîæö³â â³ä ñ³ìåé
òà çîñåðåäæåíí³ ¿õí³õ ìîðàëüíèõ, ðîçóìîâèõ ³ ô³çè÷-
íèõ çóñèëü íà â³éñüêîâ³é ñïðàâ³. 

«…Наперед війська виїхала, «…Наперед війська виїхала, 

шабелькою та й вимахнушабелькою та й вимахнула…»ла…»
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сильства». Живучи в багатих на ди�

кого звіра, рибу, птицю і різнома�

нітні небезпеки «пограничних»

місцевостях, жінка мусила бути не

лише турботливою матір’ю та під�

приємливою господинею, але й

безстрашним воїном, здатним за�

хистити себе і свій дім від напад�

ників. Такі умови життя повинні

були невідворотно впливати на ха�

рактер жінки, виховували з неї

енергійну, «напівчоловічу натуру,

здатну до скорботи і до самих жах�

ливих випробувань». Повне небез�

пек життя на окраїнних землях да�

вало більше простору для жіночої

самодіяльності, аніж розкішні па�

лаци затиснутої в лещата регла�

ментів та релігійного догматизму

Європи. 

Шукаючи жіночі сліди, ми буде�

мо «збирати все, що залишили по

собі люди», «критично відтворюва�

ти і ретельно аналізувати щонай�

менші свідчення» про минуле… 

Виходячи з цього, зосередимо

увагу перш за все на легендах і пе�

реказах, записаних фольклориста�

ми на теренах колишнього Запо�

рожжя, історико�географічної об�

ласті, яка протягом тривалого часу

відігравала роль своєрідного куль�

турного центру Нижньої Наддніп�

рянщини і була тісно пов’язана з

утвердженням на історичній арені

войовничої чоловічої спільноти —

козацтва.

Відбиття дійсності в такому типі

історичних джерел має характер

художнього її осмислення. Проте

фольклор за своє багатовікове іс�

нування виробив досить стійку

систему художніх образів, які своє�

рідно і неповторно відображають

реальне життя.

Таким чином, ми матимемо не

простий набір усних (фольклор�

них) історичних джерел, а доміну�

ючу суспільну сітку цінностей, що

була характерною для козацької

епохи, і в світлі якої повинна пос�

тати принадність або непринад�

ність становища жінки, побачено�

го крізь призму чоловічих уявлень

про «благо». 

Почнемо з записаного Д. Явор�

ницьким на Катеринославщині пе�

реказу «Могила Настина» (в інших

варіантах «Могила Насті»). В цьому

переказі присутній опис зовніш�

нього вигляду та сценаріїв повсяк�

денного життя відважної отаманші

на ймення Настя. Переказ розпові�

дає про те, що Настя носила шаб�

лю, шаровари, шапку і «держала у

себе ватагу козаків, а ніхто того не

знав, що вона дівка... Кілька років

правила вона за козака. А як умер�

ла, то тоді тільки й дізналися, що

вона дівка». Відвага, сила і хороб�

рість цієї жінки, очевидно, були

настільки великими, а її дії як ва�

тажка настільки вправними, що

козаки навіть не здогадувались про

те, що ними керує «отаманша». Як

бачимо, образ жінки�войовниці

включає в себе в даному випадку

доволі розповсюджену на україн�

ських землях в XVI — першій поло�

вині XVII століття традицію перев�

дягання в чоловічий одяг, підма�

льовування вусів, гоління голови і

т. ін. Інформацію про це подають

як усні, так і письмові джерела ко�

зацької доби. Італійський і поль�

ський історик початку XVII ст.

Олександр Гваньїні, описуючи по�

дії 1524 року на Поділлі, зазначав,

наприклад, що серед загиблих за�

хисників замку Прухнік були знай�

дені й тіла переодягнених у чолові�

чий одяг жінок. «Для того, аби їх не

розпізнали, жінки поголили собі

голови». Мемуарист М. Литвин та�

кож звертав увагу сучасників на те,

що жінки шляхетного стану, як і

простолюдинки, мають право віль�

но «бувати в товаристві чоловіків

(на відміну від татарських і мос�

ковських. — О.К.) і носити майже

чоловіче вбрання…»

В записаному Г. Надхіним на Ка�

теринославщині у другій половині

ХІХ ст. переказі ми знайшли ін�

формацію про рівень впливу жін�

ки на традиції та повсякденне жит�

тя войовничої козацької спільно�

ти. «…У запорожців був звичай ін�

коли прощати злочинцеві, якщо

котрась із місцевих дівчат відважу�

валась вийти за нього заміж». Як

бачимо, переказ свідчить про те,

що на Запорожжі були і «місцеві

дівчата», і «місцеві» звичаї одру�

ження, і «місцеве» шлюбне право, а

отже й «місцеві», народжені біля

татарських кордонів діти. 

Цікаво, що схожий за змістом пе�

реказ в кінці ХІХ ст. записав на Во�

лині і відомий український історик

О. Левицький. В ньому також роз�

повідається про те, що «…молодий

козак за якийсь злочин був засуд�

жений до смертної кари. Коли був

прочитаний декрет і кат підвів за�

судженого до плахи, із натовпу

вийшла молода дівчина і накрила

платком його голову, даючи тим

самим знак, що вона обирає його

собі в чоловіки і тим звільняє від

страти». 

Документальне підтвердження

побутування на українських зем�

лях такого типу козацької звичає�

вості ми віднайшли і серед записів,

занесених до книги гродської

Луцької. В одному з документів го�

вориться про те, що в 1606 році на

Волині, в м. Олика, в магістрат�

ському суді розглядалась справа

слуги литовського підстолія Мико�

лая Глібовича Януша Кобринця,

який служив у того Глібовича

«службу гайдуцькую» і за вбивство

товариша «был осажоным на гор�

ло», себто засудженим до смертної

кари. Під час розгляду цієї справи

«одна чесна дівчина із міщанок по�

бажала взяти з убивцею шлюб».

Дівчина привселюдно звернулася

до «шляхетних і учтивих людей»,

які були присутні при розгляді

справи, «бажаючи його (злочинця)

собі впросити в стан святий мал�

женський». Януш Кобринець відра�

зу ж погодився на цю пропозицію і

в присутності свідків був спочатку

обвінчаний з цією дівчиною, а по�

СКРИЖАЛІ ІСТОРІЇ

Â³äâàæíà îòàìàíøà íà ³ì’ÿ Íàñòÿ íîñèëà
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тім звільнений з�під варти. Відпо�

відний запис про звільнення коза�

ка від смертної кари був занесений

і до книги гродської Луцької.

А от в переказі, записаному кра�

єзнавцем А. Ковальовим на Дніп�

ропетровщині (в межах колишніх

Запорозьких Вольностей), знахо�

димо безсторонню розповідь про

те, що в повстанні під проводом

Якова Острянина (1638 р.) активну

участь брала дружина козацького

сотника Семена Мотори — Варва�

ра. Особливо відзначилась ця Вар�

вара під час захисту повстанського

табору біля Жовнина на р. Сулі.

Острянин нібито доручив Варварі

Моторі стріляти особливо важли�

вих персон у ворожому таборі,

приставивши шість козаків заряд�

жати мушкети та готувати стріли

для неї. 

За переказом, розвідники По�

тоцького виявили, що джерелом

«особливого зла» з боку козацько�

го табору є відьма, яка безпомил�

ково підстрілює ротмістрів та

вельмож. Перебіжчик реєстровець

повідомив, що та відьма зветься

Варварою Кодак. «Потоцький ні�

бито наказав відкривати гармат�

ний вогонь по всякій жінці, яку бу�

де помічено в козацьких шанцях .

Дуже багато жіноцтва полягло від

розривів порохових ядер», серед

них, за переказом, загинула і Вар�

вара Мотора. 

Аналіз литовських, польських і

московських офіційних актів від�

повідного періоду підтверджує той

факт, що українські жінки були ак�

тивно включені у військову струк�

туру Великого князівства Литов�

ського, в структуру прикордонних

військових формувань Речі Поспо�

литої і навіть в структуру козацько�

го війська. 

Документи свідчать, що серед ко�

заків постійно знаходилась дос�

татньо велика кількість жінок, які

супроводжували їх у походах. Це,

як правило, були, «білоголові» —

дружини козацької старшини та

заможних козаків, «дівки�бранки»,

куховарки, «ворожки�чарівниці»,

оточені гуртами помічниць, які, за

необхідності, виконували різнома�

нітні функції від зв’язкових до

шпигунів, диверсантів, розвідниць

і таке інше. Сучасник розгрому під�

розділу козацького полковника

Донця під містом Заславом, поль�

ський поет середини XVII ст.

М. Кучкаревич зазначав, що, ввір�

вавшись в козацький табір, поляки

захопили «козацьку чарівницю Со�

лоху», яку спочатку піддавали тор�

турам, а потім спалили. 

Автор козацького літопису Са�

мійло Величко та вже згаданий

М. Кучкаревич розповідають про

те, що сестра полковника Донця,

яка брала участь у цьому поході, та�

кож добре зналася на чарах, «про�

бувала щастя в козацьких герцях»,

що личить лише найвідважнішим

воїнам, і навіть керувала козаць�

ким підрозділом. 

Військова активність жінок шля�

хетного стану в близьких до Степу

місцевостях також була в ті часи, за

свідченням письмових джерел, до�

волі узвичаєним явищем.

У 1609 році войовнича волин�

ська княгиня Софія Ружинська, уз�

годивши свої дії з чоловіком, кня�

зем Романом Ружинським, вкупі зі

своєю помічницею Ганною Кома�

ровською та її чоловіком Кевли�

чем, «приспособивши собе нема�

ло обчыхъ и посторонныхъ лю�

дей на помочъ» напала на чолі

шеститисячного добре озброєно�

го і організованого війська на с.

Черемошку, маєток князів Ко�

рецьких. «Обычаемъ неприятель�

скимъ» оточила замок і місто, а

потім «въ трубы, сурмы и бубны

вдаривши и окрикъ (галас) вели�

кий справивши» (тогочасна вій�

ськова тактика штурму укріп�

лень. — О.К.), взяла їх штурмом

після завзятого бою. Військо, очо�

люване княгинею Ружинською,

«помордувало» й «позабивало» на�

селення села, пограбувало все

майно, а сама Черемушка була «на

корень» спалена. Під час таких

виступів, зазначає українська дос�

лідниця Наталія Мірза�Авакянц,

жінки зазвичай озброювались, як

тогочасні вояки, носили панцирі,

мали холодну та короткоствольну

вогнепальну зброю.

Набув широкого розголосу серед

жителів Волинського воєводства і

виступ ще однієї волинської ама�

зонки — шляхетної пані, невістки

Луцького біскупа (єпископа) Ган�

ни Борзобагатої�Красенської. Ця

сильна і дуже войовнича жінка заб�

рала в свої руки всі справи свого

чоловіка, тестя, врешті — справи

цілої єпархії. Вона сперечалась з

сусідами, організовувала збройні

наїзди на їхні маєтки та села. Коли

її чоловік посварився з князем Анд�

рієм Курбським і польський ко�

роль Стефан Баторій, ставши на

бік Курбського, присудив князеві

значну суму грошей з Красен�

ських, Ганна не погодилась закін�

чити цю справу миром. Вона рішу�

че повстала проти рішення Бато�

рія і привселюдно оголосила про

невиконання судового декрету. То�

ді король наказав силою примуси�

ти Красенських виконати судове

рішення, зібравши для цього «пос�

полите рушіння» (військо) цілого

повіту. Але й після цієї погрози во�

йовнича жінка не здалась. Вона за�

явила нападникам про те, що «бу�

дєт до горла свого боронити» влас�

ну маєтність і скарб. Шляхта цілого

повіту відступила без бою. Після

цього вкрай розгніваний король

оголосив «посполите рушіння»

(збір війська) цілого Волинського

воєводства і 11 серпня 1582 року

воно виступило проти Красенсь�

ких. Але й цього разу смілива воли�

нянка взяла верх над хоробрим

польським королем. От що напи�

сав в своєму рапорті про цю подію

судовий виконавець — возний:

«…поділивши людей на три части�

ни, пан Василь Борзобагатий�Кра�

сенський (чоловік Ганни) …сам з

одним загоном перегородив доро�

гу на маєтки свої — Колнятичі та

АКТУАЛЬНО
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Ставров, і пані жінка його милости

Ганна… з двома останніми (один з

них — кінний, а другий — гайдуки)

розташувалась у долині та загоро�

дила шлях до маєтку Красного з

гарматами, гаківницями, рушниця�

ми та іншою різноманітною збро�

єю, яку вживають під час війни… «З

сією озброєною силою пан Василь

Красенський та його дружина

стріляли у вашу милость, пане під�

старосто, — писав возний, — і у

людей повітових з гармат, руш�

ниць та гаківниць і хотіли забити

вашу милость…»

Приклади художнього відобра�

ження образу жінки�войовниці,

відважної «отаманші» знаходимо

не лише у документальних джере�

лах та переказах, а й в історичних

піснях, думах про козаччину.

Так, у пісні про козака Супруна,

який, потрапивши в ординський

полон, передає сестрі лист з про�

ханням про допомогу, розповіда�

ється, про військову звитягу силь�

ної жінки, справжньої степової

амазонки, яка воювала з нападни�

ками на пограниччі і «гнала бусур�

манів у полон». 

А в народній пісні «Ой у лузі та і

при березі» чується жива розповідь

про настрої козаків, які нарікають

на гетьманську матір, що «хоче ни�

ми звоювати турка».

Присутність жінки у войовничо�

му середовищі Нижньої Наддніп�

рянщини засвідчують не лише на�

родні пісні та перекази, а й різно�

манітні письмові джерела.

Історик Й. Роллє, посилаючись

на документи приватних поль�

сько�українських архівів, в кінці

ХІХ ст. зробив спробу вписати ак�

тивність жінок шляхетного стану в

контекст історії Запорожжя. В од�

ному із своїх сюжетів про україн�

сько�татарське пограниччя він

описав сценарій участі жінок у ви�

купах та обмінах полонених, які

протягом багатьох років проводи�

лися в Запорозькому степу під Пе�

револочною. За словами історика,

«в полях під Переволочною можна

було побачити не одну зем’янку

(жінка шляхетного стану. — О.К.),

яка, заручившись листом Яна ІІІ

(польського короля. — О.К.) до за�

порозької старшини…і захопивши

з собою набитий золотом мішок,

поспішала в степ, аби за посеред�

ництва Кошового (з яким зустріча�

лися безпосередньо на Січі. — О.К.)

викупити з неволі рідну бранку…». 

В 1747 році п’ять козаків�низо�

виків вбили чумака і пограбували

його майно. Трьох з п’яти запо�

рожців незабаром спіймали і при�

везли на Січ разом із забитим. Без

гаяття часу цих зловмисників

«приговорено было» кошовим ота�

маном Павлом Козолецьким і «та�

мошнім товариществом…купно з

мертвим тілом схоронити в яму…».

Але вдова козака, яка також прибу�

ла на цей суд, повідомила присут�

нім, що її чоловік у свій час забор�

гував «деяким кредиторам» 223

крб. 50 коп. і запропонувала стягти

ці гроші із засуджених до смертної

кари козаків…».

Дотичні до заявлених сюжети

про присутність жінок на Запо�

рожжі та в козацькому війську фік�

суються в роботах відомого укра�

їнського історика�джерелознавця

Юрія Мицика та Сергія Жеребкіна. 

Академік Дмитро Яворницький в

своїй «Історії запорізького козац�

тва», опираючись на письмові дже�

рела, також подав свідчення про те,

що у відомості російського гене�

рал�майора Текелі (в 1775 році)

всіх жителів Запорозької землі,

«тобто козаків і посполитих, чоло�

віків і жінок було показано 59637

душ». Кошовий отаман Пилип Фе�

дорів в тому ж таки 1775 році свід�

чив в своєму рапорті про те, що в

козацьких зимівниках проживали

не лише козаки, а й жінки. 

Стає очевидним, що в україн�

ських воєводствах, біля татар�

ських кордонів, жінка володіла

значно більшою свободою, ніж

будь�де в глибокій корінній Євро�

пі. А обов’язкові для жінки писані

закони на прикордонних землях

були ті ж, що «що й у Литві, як тут,

так і там литовський статут вва�

жався кодексом, з яким треба було

узгоджувати своє життя», але одна

справа закон, а інша — відмінний

від вироблених інституціями ста�

більного світу звичай. Звичай, за

яким активність «прикордонних»,

«…здатних до самих жахливих

випробувань» жінок, очевидно,

являла для сучасників узвичаєне

явище і набувала рис традиції пог�

раничного життєустрою. Бо саме

в цей період, а мова йде про ХVІ —

першу половину ХVІІІ століття, в

літературі, музиці та інших куль�

турних практиках польсько�ли�

товської держави, до складу якої

входили і українські землі, з’явля�

ється достатньо «омужнений» іде�

ал жінки�войовниці, захисниці

південних кордонів Речі Поспо�

литої. 

Îëåêñàíäð ÊÐÈÂÎØÈÉ, 

êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê

Ó ï³ñí³ ïðî êîçàêà Ñóïðóíà éäåòüñÿ
ïðî â³éñüêîâó çâèòÿãó æ³íêè, 
ÿêà âîþâàëà ç íàïàäíèêàìè 
³ «ãíàëà áóñóðìàí³â ó ïîëîí».
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Мартиненко Артем:
— Те, що Микола полишив нав�

чання, мене не здивувало. Він з са�

мого початку не мав бажання нав�

чатися тут, примушував себе. На

мою думку, він правильно вчинив,

коли пішов з ліцею, бо в житті слід

йти шляхом, який тобі вказує доля,

а не яким тебе змушують йти. 

Прусс Кирило: 
— Дорош пішов з ліцею і, по�пер�

ше, я втратив гарного товариша.

По�друге, я вважав його справжнім

хлопцем, який може впоратися зі

складностями життя, але вийшло

навпаки, і моє ставлення до нього

трохи змінилося. Ліцей для всіх

нас — школа життя, випробування

якою він не витримав, не пройшов.

Але все одно він залишиться моїм

найкращим другом.

Косенко Кирило:
— Наче якусь часточку від тебе

відірвали. Але тепер я розумію: до

навчання в ліцеї Микола не був го�

товий ні фізично, ні морально. У

нього є талант і, на жаль, він не

пов’язаний з військовою службою.

Можливо, з нього вийде класний

спортивний коментатор. Головне,

щоб він не забував своїх друзів і

той час, який ми разом провели в

ліцеї.

…Поступово, крок за кроком їхні

характери набуваюсь чоловічих

рис. Хоча... Як і півроку тому, їм до

нестями хочеться відіспатися, бо

їхній «хронічний недосип» — це

наслідки не веселих розваг, а го�

дин, проведених за книжками та

на спортмайданчику. 

Дмитро Половець:
— Можу сказати, що за час пере�

бування у КВЛ у мене змінилося ба�

чення життя, та й взагалі ставлення

до деяких речей помінялося. Та

жорстка дисципліна, яка спочатку

мене навіть пригнічувала, тепер

сприймається спокійно, тому що

прийшло усвідомлення: без неї ар�

мія неможлива. Може тому, що ми

самі нарешті розібралися, що мож�

на робити, а чого слід уникати, тож

власноруч не створюємо пробле�

ми ні собі, ні своїм командирам. Та

й не хочеться залишитися без

звільнення через «витівки». Більш

за все переживаю, щоб через проб�

леми з навчанням мене не виклю�

чили з ліцею. Часом з’являються

сумніви, чи справлюся з трудноща�

ми... 

Змінилося й ставлення батьків до

мене. Тепер вони розуміють, що

АКТУАЛЬНО

Є ТАКА МРІЯ — 

СТАТИ ОФІЦЕРОМ
УУ  пп’’яяттііррцціі  ллііццееїїссттіівв  ККииїїввссььккооггоо  ввііййссььккооввооггоо  ллііццееюю
ііммеенніі  ІІввааннаа  ББооггууннаа,,  яяккіі  єє  ууччаассннииккааммии
ссппееццппррооееккттуу  жжууррннааллуу  ««ВВііййссььккоо  УУккррааїїннии»»,,
єє ппеерршшаа  ввттррааттаа::  ссттііннии  ннааввччааллььннооггоо  ззааккллааддуу
ззааллиишшиивв  ММииккооллаа  ДДоорроошш

Çà ÷àñ, ùî ìè íå áà÷èëèñÿ ç õëîïöÿìè, â ¿õ ñëóæá³
â³äáóëîñÿ ÷èìàëî çì³í. Òà é æèòòÿ ó ë³öå¿ âèðóº —
ïåðøèé êàäåòñüêèé áàë, êîíêóðñè, çìàãàííÿ, îë³ìï³à-
äè… Àëå îäíà ç ïîä³é äëÿ õëîïö³â áóëà îñîáëèâîþ —
ï³øîâ ç ë³öåþ Ìèêîëà Äîðîø. Ïðîáëåì ç íàâ÷àííÿì
÷è äèñöèïë³íîþ â íüîãî íå áóëî, àëå â³ä÷óòòÿ «÷óæå-
ð³äíîñò³» â³éñüêîâîìó áðàòñòâó ñòàëî ïîì³òíî â³äðàçó.
Õî÷à ó õëîïöÿ ó âçâîä³ çíàéøëèñÿ ñïðàâæí³ äðóç³, àëå
é âîíè íå çìîãëè âïëèíóòè íà éîãî ð³øåííÿ çàëèøèòè
ë³öåé. Ñëàáê³ñòþ òî áóëî, ÷è, íàâïàêè, ïåðøèì ÷îëîâ³-
÷èì ð³øåííÿì — éòè ñâî¿ì øëÿõîì, âñóïåðå÷ áàòüê³â-
ñüêîìó áàæàííþ, ïîêàæå æèòòÿ... 
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навантаження в ліцеї чимале, ще й

підйоми ранні, тож коли приїж�

джаю додому, дають поспати зайву

годину. 

Відтепер я — військова людина,

таким мене сприймають і друзі, і

колишні однокласники. А своє ба�

жання після закінчення ліцею піти

служити в аеромобільні війська не

поміняю нізащо! 

Мартиненко Артем:
— Я майже звик до відповідаль�

ності, яка на мені лежить і, до речі,

значно відрізняється від відпові�

дальності більшості ліцеїстів. На�

приклад, коли всі хлопці йдуть спа�

ти після відбою, мені доводиться

готуватися до занять. Тож для себе

часу майже не залишається. Але в

цьому є свої плюси: я набираюся

досвіду роботи з людьми, як в тих

чи інших випадках правильно вчи�

нити, які правильні слова для

хлопців знайти. І саме тепер почи�

наю розуміти, які помилки робив

раніше.

Доволі часто доводиться прий�

мати рішення щодо покарання за

недисциплінованість і невідпові�

дальність. Це не завжди просто ро�

бити. Але з іншого боку, коли я ба�

чу, що людина користується моєю

поблажливістю і не думає виправ�

лятися, мені не залишається нічого

іншого, як прийняти міри. Адже я

не можу тягти на собі абсолютно

всю роботу, тож інколи треба вда�

ватися до кардинальних заходів. 

Не всі хлопці розуміють, що у де�

яких, на перший погляд, незнач�

них проступків, можуть бути сер�

йозні наслідки, і не тільки для одні�

єї людини, а й для всієї роти в ціло�

му. Якщо бачиш якісь негаразди,

що відбуваються в роті, то маєш це

зупинити, бо вчинок одного поз�

начиться на всіх нас. Я повинен це

робити і мені приємно, що дедалі

більше хлопців починають пра�

вильно ставитися до деяких своїх

«пригод» чи подій. 

Коли щось трапляється в особис�

тому житті товаришів, бачу, як во�

ни це переживають — кожен по�

своєму. Одні справляються швид�

ко, а деякі мало не впадають у деп�

ресію. Я намагаюся їх заспокоїти,

поговорити щиро. Але кращий ви�

хід з такої ситуації — зайняти себе

справою. Відверто кажучи, моя

сержантська робота займає у мене

майже весь вільний час.

А ще чи то через відповідаль�

ність, чи то через наш особливий

спосіб життя, але ми відчуваємо се�

бе набагато дорослішими, ніж на�

ші ровесники. Ліцей прискорює

наше перетворення на дорослих

чоловіків. Тому, можливо, ми так

відрізняємося від наших «цивіль�

них» однолітків...

Косенко Кирило:
— Раніше так хотілося дорослого

життя, самостійності, щоб ніхто не

вирішував за мене. Тепер трохи су�

мую за своїм дитинством, за близь�

кими, які завжди, і я це знаю напев�

но, готові прийти мені на допомо�

гу. А головне — на мене завжди че�

кають. Перші канікули рвався до

друзів, здавалося, я без них не змо�

жу жити. Пройшов час і виявилося,

що ми живемо різним життям, бу�

ває, нам і говорити нема про що.

Моїх проблем вони вже не розумі�

ють, та й байдужі до них. З часом

навіть почав відчувати, що мене з

дому тягне сюди, до ліцею. 

Є особливі «напряжні» моменти,

коли годинами сидиш за книжка�

ми і на сон залишається мало часу.

Але тепер я розумію: у військової

людини не буває слів «не можу», а є

слово «треба». 

Тепер розумієш, що всі зауважен�

ня офіцерів, які раніше сприйма�

лися як бажання допекти тобі, нас�

правді робляться заради одного —

зробити з нас справжніх військо�

вих. Тим більше, що багато наших

офіцерів самі пройшли через ліцеї

і знають, що зараз для нас важливо.

Деяких з них ми розуміємо краще,

і вони, в свою чергу, краще бачать і

розуміють наші проблеми. 

Прусс Кирило: 
— Як і всюди, і у нас в ліцеї є

хлопці, в яких більш заможні бать�

ки. У нашому повсякденному жит�

ті це не особливо проявляється,

вони, як і всі, ходять в наряди,

прибирають приміщення і тери�

торію. А от в окремих ситуаціях...

Дехто з них не дуже охоче дає ко�

ристуватися своїми «наворочени�

ми» ноутбуками чи телефонами.

Не всі з нас навіть бачили такі ре�

чі, не те щоб в руках тримати. Але

це нас не розділяє, принаймні, та�

кі випадки. Цікаво, що саме ті з

хлопців, хто небагаті на гроші чи

круті речі, скоріше готові ділитися

з друзями. 

У стосунках з дівчатами особли�

во важко тим, хто приїхав здалеку.

Вони спілкуються лише по телефо�

ну і бачаться рідко. Дівчата спокій�

ні за нас, за нашу вірність, а от

хлопці переживають — чи дочека�

ються їх вдома? 

Офіцери до нас ставляться по�

різному. Хотілося б, щоб вони,

перш за все, намагалися нас зрозу�

міти, як це робить наш командир

роти. Я вважаю, що саме таким по�

винен бути справжній чоловік! 

Âîëîäèìèð ÊÎÐÎÒÈ×

Ò³ëüêè òåïåð ìè ïî÷èíàºìî ðîçóì³òè, 
ùî âñ³ çàóâàæåííÿ ç áîêó îô³öåð³â

íàñïðàâä³ ðîáëÿòüñÿ çàðàäè îäíîãî —
çðîáèòè ç íàñ ñïðàâæí³õ â³éñüêîâèõ. 

Ë³öå¿ñò ïîâèíåí âì³òè ðîáèòè
âñå. ² ìèñòåöòâî ïîâ’ÿçàòè
êðàâàòêó — íå âèíÿòîê...
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Про морські сторінки життя Коб�

заря, морські мотиви в його твор�

чості майже нічого не відомо і

професійним морякам України.

Навіть перший і найсумлінніший

біограф Т. Г. Шевченка О. Конись�

кий надзвичайно мало повідомив

про те, як Кобзаря «носило по тому

морю». Абсолютна більшість дос�

лідників творчості і життя Шев�

ченка не відділяють його солдат�

ську службу від морської, а деякі,

наприклад, як Маріетта Шагінян,

доводять, що Шевченко був вклю�

чений до експедиції Бутакова на

Аралі не матросом, а виключно як

художник і науковець, поєднують

воєдино експедиції на Аральське

море і в Киргизьку пустелю, а три�

вала служба на військовому кораб�

лі багатьма видається лише епізо�

дом його солдатської служби.

5 березня 1848 року саме капі�

тан�лейтенант Бутаков прибув до

Оренбурга і, знаючи про службу

солдатом в Оренбурзькому корпу�

сі випускника Академії мистецтв

професійного художника Т. Шев�

ченка, для оформлення навігацій�

них і гідрографічних робіт та «для

зняття берегових видів Аральсько�

го моря» почав випрошувати його

в свою експедицію у оренбурзько�

го губернатора і командира Окре�

мого Оренбурзького корпусу

В. Обручева. Той не наважився пе�

реступити через царську заборону

Шевченку писати і малювати, але,

зважаючи на подані на нього хо�

роші характеристики, дозволив

включити його разом з іншими

солдатами звичайним матросом

експедиції. 

Спершу Шевченко, знаючи з роз�

повідей бувалих солдатів про дику

азійську пустелю і Арал, сприйняв

перші повідомлення про експеди�

цію із засторогою. Однак, коли 5

травня 1848 року прийшов наказ

командира бригади генерала Фє�

дяєва командиру 5�го батальйону:

«По волі командира корпусу про�

шу... рядового Тараса Шевченка,

включивши в число двохсот лю�

дей, що виступають з ротою Вашо�

го батальйону, якою Ви командує�

те, відправити до лінійного баталь�

йону ч. 4 в Раїмський форт, куди

він переведений на службу, а тому

із списків батальйону ч. 5 виклю�

чити», сприйняв його із задоволен�

ням. «Я тепер веселий йду на оте

нікчемне море Аральське, — писав

9 травня 1848 року бадьорий

Т. Шевченко у листі А. Лизогубу. Не

знаю, чи вернусь тілько!.. А іду, єй�

богу, веселий... Вибач мені, єй�богу,

ніколи і сухар той з’їсти, а не те,

щоб лист написать до ладу». В на�

АКТУАЛЬНО

ННееззвваажжааююччии  ннаа  ««ннууддььггуу  ззаакклляяттууюю  ссввооюю»»,,  ппіідд  ччаасс  ддввоохх  ммооррссььккиихх  ееккссппееддиицціійй
ВВееллииккооггоо  ККооббззаарряя  ппооббоорроовв  ««ппрроокклляяттіі  ббааллии»»  ммооррссььккооїї  ннееггооддии,,  ооттррииммууююччии  ввіідд
ммоорряя  ттввооррччее  ннааттххннеенннняя  ттаа  ммооррааллььннее  ззааддооввооллеенннняя

Çäàºòüñÿ, ïðî âàæêó äîëþ Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ-
÷åíêà, éîãî çàñëàííÿ ³ â³éñüêîâó ñëóæáó, æèòòÿ ³ òâîð-
÷³ñòü íàïèñàíî ñò³ëüêè, ùî â³äíàéòè ùîñü íîâå ÷è
ìàëîâ³äîìå ñüîãîäí³ ìàéæå íåìîæëèâî. Òà âèÿâëÿ-
ºòüñÿ, ùî Øåâ÷åíêî ï³ä ÷àñ ñëóæáè áóâ íå ëèøå ñîë-
äàòîì, à é ìàòðîñîì. Éîìó äîâåëîñÿ ñòîÿòè á³ëÿ âè-
òîê³â îðãàí³çàö³¿ ìîðåïëàâñòâà íà Àðàëüñüêîìó ìîð³, ³
ÿêðàç ôëîòñüêà ñòîð³íêà á³îãðàô³¿ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ
çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëüø íåïîì³÷åíîþ, ãóáèòüñÿ â éîãî
çàãàëüí³é ñîëäàòñüê³é ñëóæá³ ³ îáõîäèòüñÿ äîñë³äíè-
êàìè éîãî á³îãðàô³¿. 

ТТАРАРАС АС 

І МОРЕІ МОРЕ

9 березня — 197'ма річниця від дня народження Тараса Шевченка



казі про дозвіл малювати чи про

обов’язки Шевченка як рисуваль�

ника експедиції нічого не сказано,

та й не могло бути сказано — над

всіма висіла сувора царська забо�

рона йому малювати. Та очевидно,

що напередодні Шевченко мав від�

повідну розмову з Бутаковим. На

той час він уже знаходився в Орсь�

кій фортеці, бо 9 травня у листі до

Лизогуба в Україну писав: «Прий�

шло мені розрішеніє малювати, а

на другий день приказаніє у похід

виступать. Беру з собою усю Твою

малярську справу, но не знаю тіль�

ко, чи доведеться малювати». Отже,

«розрішеніє» було не із столиці, а

всього�навсього непевною домов�

леністю Бутакова з генералом Об�

ручевим про включення Шевченка

матросом�рисувальником до екс�

педиції, тому він і мав сумніви у

своїх майбутніх обов’язках.

21 травня експедиція заклала ук�

ріплення на березі річки Карабу�

так, а 30 травня досягла укріплення

Уральськ. Після триденного пере�

починку транспорт був перефор�

мований на два ешелони: п’ятсот

підвід і тисячу верблюдів, перед

якими далі лежала пустеля Караку�

ми. Тарас Шевченко разом з ко�

мандою капітан�лейтенанта О. Бу�

такова слідував у першому ешело�

ні. Похід пустелею видався надзви�

чайно важким, особливо для

першого ешелону, який рухався не

пристосованими для пустелі воза�

ми. Посеред пустелі ставала відчут�

ною нестача води в кудуках, жара і

спрага ставали нестерпними, а

«стан військ був не на багато кра�

щим від запряжної і в’ючної скоти�

ни». Від пекучого сонця люди

непритомніли, у тому числі і Тарас

Шевченко, який отримав соняч�

ний удар при повній відсутності

питної води в експедиції. За спога�

дами Канфєра і Биданова, він

«...упав і здавався померлим. Крича�

ли: «Води, води!» — но води, як на

зло, ні у козаків, ні у солдатських

манірках не було. ...Тарас Григоро�

вич, отямившись, но не будучи в

змозі говорити, знаками показав,

щоби йому хоть чим�небудь осві�

жили запеклі уста... Скоро Шевчен�

ко отямився...».

19 червня транспорт прибув до

форту Раїм. Вид на нього видався

Шевченкові «ще сумніший, ніж на

Кара�Іргіз»: «На рівній поземій лінії

ледве виступала над валом довга,

очеретом вкрита казарма — оце й

усе». А побачивши бліді і сумні, як у

в’язнів, обличчя солдатів раїмсько�

го гарнізону, які вийшли назустріч

експедиції і з якими йому належа�

ло далі служити, то Шевченкові

«стало страшно». Від них же отри�

мали жахливу звістку про лютуван�

ня в Оренбурзькій губернії холери,

внаслідок якої в Оренбурзі загину�

ло більше чверті його населення.

Місце для порту було вибране на

розміщеному в усті Сирдар’ї ост�

рові Кос�Арал. Для прикриття пор�

ту, в якому мала бути розміщена і

риболовецька «ватага», на острові

було розташоване військове укріп�

лення з гарнізоном у п’ятдесят чо�

ловік.

Після короткого перепочинку

розпочали готувати гідрографічну

експедицію. Шевченко разом з

солдатами своєї роти брав участь у

підготовці непростого морського

походу, тому й не мав часу «сухар

той з’їсти». Нарівні з іншими мат�

росами він вантажив припаси, ви�

конував різні роботи з підготовки

судна до спуску на воду, готувався

до наукової експедиції. 

Тринадцять днів тривала робота

по монтуванню шхуни «Констан�

тин», досить примітивного як для

морського плавання плоскодон�

ного судна довжиною шістнадцять

метрів. Та більшого судна перетяг�

нути пустелею було неможливо.

Друга шхуна «Николай» була ще

меншою.

20 липня 1848 року Аральська

флотилія, що складалася з двох

шхун «Константин» і «Николай» та

транспорту «Михаил», була гото�

вою до виходу в море, і Бутаков

підняв свій брейд�вимпел на «Кон�

стантині». До екіпажу цієї ж шхуни

був зарахований і Тарас Шевченко.

Екіпаж судна складався з двадцяти

семи чоловік, у тому числі з чоти�

рьох офіцерів.

У складі вітрильних шхун «Кон�

стантин» і «Николай» експедиція

Бутакова вирушила з Раїму під ве�

чір, о 19�й годині 25 липня 1848 р.

Через дві доби плавання лиманом

Сирдар’ї, успішно пройшовши мі�

лини при зустрічному вітрі, шхуна

«Константин» успішно досягла

Аральського моря, взяла курс на

північну окраїну острова Кос�Арал

і розпочала важку дослідницьку

працю зі східного берега моря. 7

серпня Т. Шевченко з шістьма мат�

росами і двома офіцерами висади�

лися шлюпкою на острів Барса�

кельмес для проведення топогра�

фічних робіт, а вже 14 серпня вони

досліджували півострів Кугарал.

Плавання було надзвичайно важ�

ким і небезпечним. І не лише через

погодні умови, коли спека в тому

регіоні доходила свого апогею. Не�

величке, з погляду на мапу, море�

озеро виявило свій норовистий

характер. Штиль різко змінювали

шторми, зненацька зривалися

сильні вітри норд�вест і норд�ост,

які перетворювали морську гладь в

бурхливе море. Коли стихав вітер,

моряків ще довго випробовував

так званий морський «накат», коли

водяні вали раз за разом накочува�

лися на невеличку шхуну. Крім то�

го, напрям вітрів і глибини не були

досліджені, не було відповідних

мап, то ж шхуна доволі часто «сіда�

ла» на мілину, і тоді весь екіпаж, в

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!
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тому числі і Шевченко, вручну

виштовхували її на глибину. Від

довгого бродіння морем, згадував

Шевченко вже після заслання, у

нього появився ревматизм. Над�

звичайно небезпечними були під�

водні камені і «банки», яких не бра�

кувало у недослідженому морі і які

могли в будь�який час потопити

невеличку шхуну.

6 серпня шхуна «Константин» бі�

ля півострова Куланди витримала

надзвичайно жорстокий шторм,

такий, що Бутаков став хвилювати�

ся за безпеку мореплавства і надій�

ність свого судна. У його щоденни�

ку є записи про те, що він очікував

загибелі шхуни кожної хвилини.

Тарас Шевченко розділяв трудно�

щі плавання разом з усіма членами

екіпажу, мужньо переносив мор�

ську хитавицю, а згодом пристосу�

вався і в таких морських умовах

плідно працювати. 

Надзвичайно важкими були і по�

бутові умови команди шхуни. В

тривалому плаванні через псуван�

ня продуктів і води члени експеди�

ції постійно голодували. «Черные

сухари обратились в зеленые от

плесени, в солонине завелись чер�

ви, а масло было так солоно, что с

ним невозможно было есть каши...

Убогая наша трапеза принимала

праздничный вид, когда кому�ни�

будь удавалось застрелить на бере�

гу птицу�другую или выудить око�

ло шхуны несколько рыбок вроде

сельдей, но это удавалось крайне

редко и только раздражало наш

аппетит... Вода по временам так же

была дурна, как и пища...» Не лише

голод діставав учасників експеди�

ції, їм приходилось переносити

лихоманку, незвичну спеку і навіть

нашестя комарів та сарани.

Перша морська експедиція три�

вала тридцять вісім днів, протягом

яких вдалося завершити «загальне,

орієнтальне дослідження моря» і

було відкрито та досліджено групу

невідомих островів, найбільший з

яких Бутаков назвав островом Ми�

коли І. 7 вересня «Константин»

взяв курс на північ і 23 вересня ки�

нув якір біля безлюдного острова

Кос�Арал. До весни острів мав бути

місцем зимівлі експедиції.

На Кос�Аралі, який Шевченко

жартома називав своєю «резиден�

цією», він написав понад сімдесят

поезій, серед яких п’ять поем. Тут

народилися і рядки вірша:

Ми довго в морі пропадали; 

Прийшли в Дар’ю, на якор стали...

Завершилася перша морська екс�

педиція 23 вересня 1848 року.

Шевченко у своєму «Журналі» пи�

сав, що вона тривала три місяці.

Протягом зимівлі на острові Кос�

Арал Шевченко опрацьовував от�

римані наукові результати та знач�

ною мірою при допомозі товари�

ша Вернера систематизував свої

знання з природознавства. Ще

навчаючись в Академії, він слухав

лекції з природознавчих наук, а за

час перебування у складі наукової

експедиції добре вивчив геологію,

та так, що пізніше сам визнавав: за

отримані знання «сам Мурчісон

сказав би спасибі».

6 травня 1849 року, як тільки

скресла крига на Сирдар’ї та після

перевірки девіації судових компа�

сів, Аральська ескадра Бутакова ви�

рушила у другу, п’ятимісячну, експе�

дицію яка виявилася важкою і не�

безпечною. Члени експедиції були

озброєні рушницями, на проміри,

зйомку координат виходили, крім

інструментів, зі зброєю в руках у

повній бойовій готовності. В той

час напади хівинців і каракалпаків

були звичним явищем і їх можна бу�

ло чекати в будь�який час. Інколи на

шлюпки, що наближалися до бере�

га, нападали кінні загони хівинців.

Якщо на цей раз в експедиції з

продуктами було краще, ніж у пер�

шому плаванні, то тривала штор�

мова погода і високий прибій не

дозволяли поповнювати запаси

прісної води. Від часто вживаної

морської води члени екіпажу стали

хворіти цингою та на шлунок. Зах�

ворів цингою і Шевченко, затим

пролежав кілька днів в каюті з бо�

лями голови.

Поборовши хворобу, він продов�

жував напружено працювати. Та�

рас повністю освоївся на судні,

опанував морську практику, нав�

чився ходити на шлюпці як на вес�

лах, так і під вітрилом. Не випадко�

во на одній із своїх акварелей він

зобразив матроса на ялі під вітри�

лом дуже схожого на себе.

Більшість дослідників біографії

Шевченка, ведучи мову про його

участь у морській науковій експе�

диції, доходять висновку, що Шев�

ченко нудився морем, постійно на�

рікав на оте «погане море», тому

ще й додатково добавляв до нього

синонім «нікчемне». Як доказ неза�

перечності цієї істини приводять

цитати з його листів до А. Лизогуба

від 29 грудня 1849 року: «...що зо

мною діялось на Аральському морі

два літа, — цур йому! Бодай не дія�

лось того з ніким на світі! Опріч

нудьги, всі лиха перебували в мене,

навіть і нужа, — аж згадувать брид�

ко!» та до Й. Бодянського від 3 січ�

ня 1850 року: «Перейшов я пішки

двічі всю Киргизьку степ аж до

Аральського моря — плавав по йо�

му два літа, господи, яке погане! Аж

бридко згадувать! Не те що розка�

зувать добрим людям».

Тут треба пояснень, бо, як спра�

ведливо зауважує М. Шагінян, біог�

рафи Кобзаря «не вибрали і не

продумали тих місць, де сам поет

підказує їм, як треба підійти до цієї

великої події в його житті».

Шевченко, знаходячись серед

професійних моряків, а у екіпажі

Бутакова такі були, не міг не перей�

няти морської говірки та їх специ�

Â³ä ïåêó÷îãî ñîíöÿ ëþäè íåïðèòîìí³ëè,
ó òîìó ÷èñë³ é Òàðàñ Øåâ÷åíêî, ÿêèé
îòðèìàâ ñîíÿ÷íèé óäàð ïðè ïîâí³é
â³äñóòíîñò³ ïèòíî¿ âîäè. 
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фічних морських назв, яких і досі є

багато у військово�морському

словнику. У моряків «погана пого�

да» — це вітряна штормова погода

і відповідно «погане море» — це

штормове море. Для Шевченка,

який себе не готував до морської

служби і ніколи не бажав стати мо�

ряком, воно стало ще й нікчемним

морем. Далі він, пишучи про лиха в

морі, споминає про «нужу», про яку

йому згадувати бридко. Нужею

Шевченко називає «морську хво�

робу», неодмінний атрибут новач�

ків на флоті, яка залишає їм далеко

не приємні спогади. Насправді, це

не хвороба, а реакція непристосо�

ваного організму людини до мор�

ської хитавиці. Вона характерна

тим, що людина під час шторму ва�

литься з ніг, покривається холод�

ним потом, обличчя набирає біло�

зеленого відтінку, голова важка,

мов наливається металом і...бува�

ють часті нудоти. Так триває кілька

днів, затим організм звикає до хи�

тавиці, і далі шторм переноситься

доволі легко. А шторми на Аралі,

як, до речі, і на невеликому Азов�

ському морі, бувають жорстокі, хи�

тавиця характеризується не лише

кільовою, а й бортовою качкою,

що особливо неприємно сприйма�

ється організмом. Як це буває і сьо�

годні на досконалих військових

кораблях, одна частина екіпажу,

більш фізично стійка до хитавиці,

несе вахту і бореться зі стихією, а

друга валом лежить у матроському

кубрику. Шевченко все це бачив і

пережив, тому й стан, в якому вони

знаходилися, йому «бридко згаду�

вать». І ці характеристики поета не

мають жодного зв’язку з його став�

ленням до моря і своєї морської

служби.

Моряком Шевченко став справ�

ним, витривалим, досвідченим і

сміливим, про що свідчив сам

О. Бутаков в доповіді в Петербурзі

після завершення експедиції. Всі

учасники невеличкої ескадри Бу�

такова проявили високі морські

якості та були справжніми героя�

ми�першопрохідцями. Незважаю�

чи на «нудьгу заклятую свою», Шев�

ченко впевнено і мужньо поборов

«прокляті бали» морської негоди,

тривоги і ризик флотської служби,

ніс вахти. І отримував від моря

творче натхнення, радість відкрит�

тів і моральне задоволення. 
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òÿð ³ ïîëóì’ÿíèé ïóáë³öèñò Áîðèñ Ãðè-

ãîðîâè÷ Êîìñüêèé. Öÿ ëþäèíà, ÿêà

â³ääàëà æóðíàë³ñòèö³ á³ëüøå í³æ 50

ðîê³â ñâîãî æèòòÿ, ìàëà âåëèêèé àâ-

òîðèòåò — ç íèì ðàäèëèñÿ ìàñòèò³

æóðíàë³ñòè, à ïî÷àòê³âö³ ââàæàëè äëÿ

ñåáå çà ùàñòÿ îòðèìàòè «ìàéñòåð-

êëàñ â³ä Êîìñüêîãî»: â³í í³êîëè íå çà-

ãàíÿâ ìîëîäü ó íåçðó÷íå ñòàíîâèùå

ñëîâàìè íà êøòàëò «âè íåðîáè é íåç-

äàðè», à, íàâïàêè, çàâæäè íàìàãàâñÿ

íàâ÷èòè ¿õ ïðîôåñ³¿. 

…Éîãî þí³ñòü ïðîéøëà á³ëÿ äí³ï-

ðîâñüêèõ êðó÷. Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà,

éîìó áóëî ëèøå 17 ðîê³â ³, ïðèðîäíüî,

ùî ïðèçîâó â³í íå ï³äëÿãàâ. Ðàçîì ç

îäíîë³òêàìè â³í ï³øîâ ïðàöþâàòè íà

îáîðîííèé çàâîä, à êîëè ôðîíò íàá-

ëèçèâñÿ âïðèòóë äî Êèºâà, ìîëîäü

åâàêóþâàëè ç³ ñòîëèö³. Ó áîÿõ çà Êè¿â

ñåðåä òèñÿ÷ âîÿê³â — óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí,

á³ëîðóñ³â — çàãèíóâ ³ áàòüêî Áîðèñà.

Òî æ ó ïåðø³ ì³ñÿö³ â³éíè õëîïåöü â³ä-

÷óâ, ÿêå ëèõî âîíà íåñå.

Ñàìå òîä³, ó ñåðïí³ 1941 ðîêó, Áî-

ðèñ íàïèñàâ òàê³ ðÿäêè:

×è ÿ òåáå ïîáà÷ó çíîâó,

Äí³ïðî ñòð³ìêèé,

Äí³ïðî øîâêîâèé?

×è çíîâ ç òîáîþ îá³éìóñü?

×è ÿ çàïëà÷ó íàä òîáîþ

Ïîï³ä ×åðíå÷îþ ãîðîþ,

×è ÿ äî òåáå ïîâåðíóñü?

...Â Îðëîâñüêîìó ï³õîòíîìó ó÷èëè-

ù³, ùî áàçóâàëîñü òîä³ ó Òóðêìåí³¿,

õëîïåöü ïðîéøîâ ïðèñêîðåíèé êóðñ

íàâ÷àííÿ é, îòðèìàâøè ñåðæàíòñüê³

ëè÷êè, îäðàçó ïîòðàïèâ ó ñàìå ïåê-

ëî — íà Êóðñüêó äóãó. Íåäàðåìíî

õëîïåöü ïîñèâ³â ó 20 ðîê³â. Àäæå êî-

æåí á³é, êîæíà ñóòè÷êà ç âîðîãîì

çàëèøèëà øðàìè íà éîãî ñåðö³. 

Êð³ì â³ðø³â, ó êîðîòê³ ïåð³îäè çà-

òèøøÿ ì³æ áîÿìè ëåéòåíàíò Êîì-

ñüêèé ïèñàâ íàðèñè ó â³éñüêîâ³ ãà-

çåòè ïðî ïîä³¿ íà ïåðåäîâ³é. Òî æ ö³ë-

êîì ïðèðîäíî, ùî ï³ñëÿ â³éíè Áîðè-

ñà Ãðèãîðîâè÷à ïðèçíà÷èëè íà

ïîñàäó â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ

äèâ³ç³éíî¿ ãàçåòè «Ãâàðä³ºöü» ó Á³ëî-

ðóñüêîìó â³éñüêîâîìó îêðóç³. 

Çãîäîì äîëÿ âîºíêîðà çàêèíóëà

éîãî äî ðåäàêö³¿ àðì³éñüêî¿ ãàçåòè íà

×óêîòêó. Â³í ìð³ÿâ ïîâåðíóòèñÿ íà

Áàòüê³âùèíó, àëå ïîòðàïèòè äî ð³ä-

íîãî Êèºâà ó ò³ ÷àñè áóëî íåïðîñòî.

Òîæ ç óñ³õ ïðîïîçèö³é Êîìñüêèé îá-

ðàâ Ëüâ³â. Ñàìå òóò — â îêðóæí³é ãà-

çåò³ «Ñëàâà Ðîäèíû» ïîâíîþ ì³ðîþ

é ðîçêðèâñÿ íåïåðåâåðøåíèé òà-

ëàíò Êîìñüêîãî ÿê æóðíàë³ñòà. Éîãî

òâîðè ïåðåêëàäàëèñÿ á³ëîðóñüêîþ,

ïîëüñüêîþ, áîëãàðñüêîþ, àíãë³é-

ñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ, ºâðåéñüêîþ,

àðàáñüêîþ ìîâàìè; éîãî ñòàòò³ äðó-

êóâàëèñÿ ó òàêèõ êóëüòîâèõ æóðíà-

ëàõ ÿê «Îãîí¸ê», «Ñìåíà», «Óêðà¿íà»,

«Æîâòåíü»… 

Óñ³, õòî áóäü-êîëè ïðàöþâàâ ç

Êîìñüêèì, çãàäóâàòèìóòü éîãî

ïðèíöèïîâ³ñòü, ÷åñí³ñòü òà ïîðÿä-

í³ñòü. Æóðíàë³ñò³â, ÿê³ íå ãðåáóþòü

í³÷èì çàðàäè äåøåâî¿ ñëàâè, Áîðèñ

Ãðèãîðîâè÷ ââàæàâ íåïðîôåñ³îíà-

ëàìè. Òîæ íå äèâíî, ùî ñàì â³í âè-

õîâàâ íå ëèøå äâîõ ÷óäîâèõ ñèí³â, à

é ö³ëó ïëåÿäó òàëàíîâèòèõ æóðíà-

ë³ñò³â ó ïîãîíàõ. Êîëåã Áîðèñà Ãðè-

ãîðîâè÷à çàâæäè âðàæàëà éîãî

íåéìîâ³ðíà ïðàöåçäàòí³ñòü: âæå î

äåâ’ÿò³é ðàíêó ç-çà äâåðåé éîãî ðî-

áî÷îãî êàá³íåòó äîíîñèâñÿ ãðþê³ò

äðóêàðñüêî¿ ìàøèíêè — ó Êîìñüêî-

ãî í³êîëè íå áóëî «ïðîõ³äíèõ» ìàòå-

ð³àë³â — êîæíèé äëÿ íüîãî áóâ íàé-

âàæëèâ³øèì. Â³í çàâæäè ñïîâ³äó-

âàâ îäíå ïðàâèëî: í³êîëè — í³ íà

â³éí³, í³ ó æóðíàë³ñòèö³ — íå õîâàòè-

ñÿ çà ÷óæèìè ñïèíàìè, íàâïàêè —

çàâæäè áóòè íà êðîê ïîïåðåäó â³ä

³íøèõ. 

Íåäàðìà êàæóòü, ùî ëþäèíà æèâå

äîïîêè ïðî íå¿ ïàì’ÿòàþòü. Ñâ³òëà

ïàì’ÿòü ïðî Áîðèñà Ãðèãîðîâè÷à

íàçàâæäè çàëèøèòüñÿ â ñåðöÿõ

âäÿ÷íèõ ó÷í³â ³, çâè÷àéíî, òèõ, äëÿ

êîãî â³í ïèñàâ ìàòåð³àëè — ñâî¿õ ÷è-

òà÷³â… Àäæå ò³ëüêè òåïåð ìè

óñâ³äîìèëè, ùî ðàçîì ç Áîðèñîì

Êîìñüêèì êàíóëà â Ëåòó ö³ëà åïîõà

â³éñüêîâî¿ ôðîíòîâî¿ æóðíàë³ñòè-

êè — ïðàâäèâî¿, íåï³äêóïíî¿ ³ äî áåç-

ìåæíîãî ùèðî¿… 
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Так, це дійсно вибухнула ракета в

шостій шахті. Могутній вибух вир�

вав багатотонну кришку шахти, що

вилетіла, як пробка з пляшки, ра�

зом із залишками боєголовки і са�

мої ракети. Верхній пояс шахти

тріснув. Через величезну пробоїну

діаметром півтора метри шахта

миттєво заповнилася морською

водою упереміш із залишками

компонентів ракетного палива, че�

рез тріщини у верхньому поясі во�

да полилася у четвертий відсік. Ця

суміш була не менш небезпечна,

ніж самі окислювач і пальне. Мит�

тєво випаровуючись, вона відразу

заповнила бурим димом весь від�

сік. Гуркіт вибуху, ревіння потоку

води, скреготіння корпусу човна,

що провалюється на глибину, оглу�

шили дев’ятьох людей у відсіку. Це

було пекло!

Під кілем човна було майже

шість тисяч метрів морських гли�

бин…

Автоматично включилося ава�

рійне освітлення…Ті, хто не встиг

одягти ізолюючі маски, виривали

їх з чохлів, ковтаючи отруйну су�

міш широко відкритими ротами,

захлинаючись смертельним кри�

ком...

Жах, що запанував у відсіку, ки�

нув людей до рятівних перебірко�

вих люків. Вони були наглухо зад�

раєні! Зв’язку з центральним відсі�

ком не було...

— Назад! Герметизувати відсік! —

нелюдський крик Петрачкова, зму�

шеного для цього зірвати із себе

маску, зупинив паніку.

Хто знає, які почуття володіли

ними в цю хвилину? Страх, розпач,

безвихідь?

Але вже ніхто не рвався з аварій�

ного відсіку! Людська воля вияви�

лася сильнішою і придушила інс�

тинкт самозбереження.

Петрачков продовжував віддава�

ти накази, боротися за живучість

човна, тим самим рятуючи людей

від божевілля і приводячи їх до тя�

ми... Але за кожною командою його

легені наповнялися смертю.

Вискочивши на прохідну серед�

ню палубу, він віддав останню ко�

манду: — Приготуватися до евакуа�

ції! — і знову повернувся до пере�

говорного пристрою «Каштан» у

їдальні четвертого відсіку. Йому

потрібен зв’язок з центральним,

там повинні знати, що сталося! Він

повинен евакуювати своїх людей!

Чому немає зв’язку? — Централь�

ний! Відповісти четвертому!!!

Петрачков закашлявся і спробу�

вав знову натягнути маску захис�

ного протигаза. Пізно. Він непри�

родно позіхнув, потім почав блю�

вати. З його легенів піднімалася

червона лиховісна піна, немов по�

лум’ям опалюючи горло. Він сплю�

нув, але піна знову і знову лізла з

горла… Уже не міг дихати...Упав на

коліна, продовжуючи стискати те�

пер уже марну захисну маску...

05.45 Центральний пост. Пра�

цює повітродувка на продування

баласту. Готові до пуску резервні

дизель�генератори. Немає зв’язку з

четвертим відсіком.

— Механіку! Доповісти обста�

новку на кораблі!

— Командире! Це неймовірно!

Зруйновано четвертий відсік, але

інших серйозних ушкоджень не�

має! Човен боєздатний! Ви не пові�

рите, але це так!

У це дійсно було важко повірити,

але так було. Надійність човна вия�

вилася просто фантастичною! Він

був поранений важко, але не смер�

тельно.

Люди в центральному відсіку

першими усвідомили це і рятівне

почуття впевненості у своєму ко�

раблі миттєво переросло у впевне�

ність і у своїх силах.

Через кілька днів після аварії

американська газета «Вашингтон

АКТУАЛЬНО

«Óòðîì 3 îêòÿáðÿ íà ñîâåòñêîé àòîìíîé ïîäëîäêå
ñ ðàêåòàìè íà áîðòó â ðàéîíå 1000 êì ñåâåðî-
âîñòî÷íåå Áåðìóäñêèõ îñòðîâîâ â îäíîì èç îòñåêîâ
ïðîèçîøåë ïîæàð. Ýêèïàæåì ÏË ïðîèçâîäèòñÿ
ëèêâèäàöèÿ åãî ïîñëåäñòâèé. Íà áîðòó åñòü
ïîñòðàäàâøèå. Òðè ÷åëîâåêà ïîãèáëè».

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ÒÀÐÑ, ãàçåòà «Ïðàâäà», 4 æîâòíÿ 1986 ð.
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ХХррооннііккаа  ттррааггееддііїї,,  щщоо  ссттааллаассяя  33  жжооввттнняя  11998866  ррооккуу  ннаа  ббооррттуу  ррааддяяннссььккооггоо  ппііддввооддннооггоо  ччооввннаа
КК44221199  ((ббіілляя  ссххііддннооггоо  ууззббеерреежжжжяя  ААммееррииккии)),,  іі  ззаассввііддччииллаа  ннееппееррееввеерршшееннуу  ммуужжннііссттьь
ттаа ссааммооппоожжееррттввуу  ччллеенніівв  ййооггоо  ееккііппаажжуу

19 березня — День підводних сил флоту



пост» напише: «Моделюючи ава�

рію, фахівці ВМС США дійшли до

висновку, що командир і екіпаж

заслуговують високої оцінки за те,

що швидко зуміли спливти...» А піз�

ніше один з американських коман�

дирів зробить вимушене визнання

того, що його човен навряд чи зу�

мів би витримати такий потужний

вибух, і додасть: «Ми внесли корек�

тиви у свої розрахунки підводного

бою — для гарантованого затоп�

лення російського човна необхід�

не влучення як мінімум двох тор�

пед, з однією він справиться».

05.48 Доповідь з п’ятого відсіку:

по таблиці перестукування з чет�

вертого йде сигнал «Надходження

води у відсік. Виходимо в корму».

Перша реакція Британова на по�

відомлення — полегшення. Вихо�

дить, вони живі! Слава Богу!

Те ж саме подумалося усім у цен�

тральному.

— Товаришу командир! Вони

стукають у перебірки! Просять ева�

куації! — голос Капітульського зву�

чав страшно і не за статутом.

— Я чую! — різко обірвав його

Британов. Стукіт по перебірках те�

пер чули усі. Їх погляди були звер�

нені на командира. У руках однієї

людини виявилося життя

дев’ятьох. Але що він міг зробити,

не знаючи, яка там ситуація? Ава�

рію не можна поширювати по

всьому кораблі! Її треба локалізува�

ти! Рішення вилилося в команду:

— П’ятий відсік! Приготуватися

до прийому людей з четвертого!

Встановити зв’язок з аварійним

відсіком! Приготуватися до введен�

ня реактора лівого борту!

Механік глянув на командира і

ствердно кивнув — іншого виходу

зараз не було.

Але всі засоби зв’язку з четвер�

тим не діяли, а перестукуванням

багато не з’ясуєш. І тут молодий

помічник капітана зняв трубку

звичайного телефону і, скоріше за

звичкою, просто набрав номер

їдальні четвертого відсіку. Скільки

разів він робив так, викликаючи

коків і вістових, і тепер гудки вик�

лику звучали звичайним тоном. І —

диво! Трубку взяли! Глухий голос

через маску завчено вимовив: «Є

четвертий!»

— Четвертий?! Хто це?

— Це я, матрос Садаускас. — Го�

лос зірвався на захриплий крик: —

Ми задихаємося! У відсіку газ! Ви�

ведіть нас звідси!

— Спокійно, Раймундас! Спокій�

но! — Британов вихопив трубку з

рук Карпачова. — У вас пожежа? Де

Петрачков?

— Пожежі немає! Відсік загазова�

ний! Петрачков і ще двоє втратили

свідомість!

— Збери всіх біля кормової пере�

бірки! Будемо виводити вас у

п’ятий! — Тепер Британов не гаяв�

ся. 

— П’ятий! Заберіть зайвих людей

у шостий, залишитися лікарю,

Кузьменку і мічману Швидуну! Там

є поранені! Швидше!

Швидко не вийшло. Тільки через

двадцять п’ять болісно довгих для

усіх хвилин, о 06.19, пролунала

довгоочікувана доповідь з п’ятого:

— Вони вийшли! Сім чоловік!

Смаглюк непритомний, немає

Петрачкова і Харченка, їх не знай�

шли!

— Кузьменко, Швидун! Треба

знайти і витягти їх! — Британов не

міг кинути людей у пеклі четверто�

го. Він зобов’язаний зробити все,

щоб врятувати їх!

06.25. З четвертого винесли мат�

роса Харченка, який втратив свідо�

мість. Петрачкова знайти не вдало�

ся. Четвертий відсік заповнений

бурим димом, дуже пече, види�

мість — один метр.

Лікарю Кочергіну нічиї команди

не були потрібні. Він робив уколи

двом матросам прямо через мок�

рий, слизький від окислювача і во�

ди одяг. Протигаз заважав йому, і

він зірвав із себе маску. Нічого

страшного, поранені важливіше!

Дихання з рота в рот, непрямий

масаж серця, ін’єкції...

— Чорт забирай! Відкіля тут за�

пах прілого сіна? Чи я божево�

лію? — вигукнув командир п’ятого

відсіку Кузьменко.

— Негайно одягни маску — це за�

пах окислювача! Ми загазували

твій відсік! — Кочергін збагнув

швидше. — Центральний! Необхід�

но терміново евакуювати потерпі�

лих у кормові відсіки — п’ятий за�

газований!

Перенасичений отруйними па�

рами, мокрий одяг вислизав з рук,

але обох поранених витягли в по�

ки ще безпечний сьомий відсік.

— Центральний! Прошу записа�

ти у вахтовий журнал: о 06.30 по�

чато розігрів реактора лівого бор�

ту, — голос Капітульського звучав

впевнено.

Це було фантастично — чуттєва,

часом примхлива електроніка

ядерної установки працювала! Хто

сказав, що їхній човен — стара руї�

на?

— Гено! Ти — геній! — старший

механік був прагматиком, але за�

раз повірив би у будь�яке чудо, аби

воно допомогло їм боротися. —

Скільки знадобиться часу на вве�

дення другого реактора?

ЯК ЦЕ БУЛО

×åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ àâàð³¿ àìåðèêàíñüêà
ãàçåòà «Âàøèíãòîí ïîñò» íàïèøå:

«Ìîäåëþþ÷è àâàð³þ, ôàõ³âö³ ÂÌÑ ÑØÀ
ä³éøëè äî âèñíîâêó, ùî êîìàíäèð ³ åê³ïàæ

çàñëóãîâóþòü âèñîêî¿ îö³íêè». 
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— Якщо чесно — не знаю, як піде.

Ті, хто потім дорікатимуть екіпа�

жу, конструкторам і будівельникам

човна непрофесіоналізмом, забу�

дуть про те, що вже через третю го�

дину після вибуху був введений у

дію другий реактор, і човен вийшов

на повний хід! Хіба могли це зро�

бити непідготовлені підводники на

погано сконструйованому і неякіс�

но побудованому кораблі? До речі,

норматив уведення реактора в

нормальній обстановці 5–6 годин.

К�219 розмірено качався на оке�

анських хвилях. Рух уперед був

майже непомітним. Блискучий

чорний корпус човна темною пля�

мою виділявся на залитій місяч�

ним світлом гладі.

***
19.15 Біля носової перебірки

восьмого відсіку стояли два чолові�

ки, одягнені в однакові чорні про�

гумовані костюми, у масках ізолю�

ючих протигазів.

— Миколо! Стеж за часом — на

все про все у вас двадцять хвилин.

Ти мене зрозумів? — Валерій Пше�

ничний не був інженером, але був

гарним організатором.

— Зрозумів, — і для переконли�

вості Бєліков підняв руку. — Пішли,

Серього!

Старший мічман Василь Єжов

відкрив перебірку, і дві незграбні

фігури сховалися в реакторному

відсіку. Добре, що ще збереглося

освітлення, хоча відсік знайомий

до дрібниць. Пройшовши коридо�

ром правого борту, вони звернули

ліворуч і зупинилися біля таких же

дверей, що вели в апаратну виго�

родку реактора правого борту.

— Чорт забирай, зовсім забув! —

невдоволено вигукнув офіцер:

круглі перебіркові двері були опе�

резані товстим ланцюгом з вели�

чезним комірним замком.

— Давай лом, Серього! Шкода за�

мок, сам купував.

Кілька ударів, і замок загримів по

сталевій палубі. Тепер обоє вияви�

лися на верхньому майданчику

апаратної вигородки. Двома мет�

рами нижче блищала кришка ре�

актора. Для непосвячених вона

здавалася безглуздим накопичен�

ням і хитросплетенням складних

металевих конструкцій, трубопро�

водів і кабелів.

Не затримуючись на верхньому

майданчику, вони обережно спус�

тилися вертикальним трапом.

Тільки тепер відчули незвичайно

високу температуру. Термометр,

що має верхню межу п’ятдесят гра�

дусів, зашкалило.

У Миколи миттєво вилетіло з го�

лови все, що він знав про ядерний

реактор, наче б то вихід з ладу його

неможливий. Це він у теорії не�

можливий, а на практиці? 

Сергій не настільки глибоко вив�

чав теорію реактора, тому відразу

зайнявся практикою: почав прила�

годжувати до найближчого ручно�

го приводу першої з чотирьох ґрат

величезну, схожу на ручку від зви�

чайної м’ясорубки, рукоятку.

Змінюючи один одного, вони кру�

тили цю чортову рукоятку. Спочат�

ку Микола рахував обороти, потім

збився. Піт заливав очі, і кожен нас�

тупний оберт давався дуже важко.

Нарешті перші ґрати опущені.

Вони не контролювали час, а прос�

то знали, що цю роботу треба зро�

бити. І ніхто, крім них, її не зро�

бить. Чомусь згадалася дурна при�

казка — «хто на кого вчився».

Микола був фізично сильнішим,

тому крутив більше. Він поводився

як справжній офіцер і працював

нарівні з матросом.

Коли і другі ґрати були опущені,

обоє зрозуміли: пора виходити. Їм

просто не вистачало повітря, чер�

воний туман застеляв очі, обличчя

під маскою було залито потом і

слизом. Вони буквально захлина�

лися в ньому і задихалися.

— Пішли звідси... — прохрипів

Бєліков і підштовхнув Сергія до

трапу наверх.

Навряд чи той почув команду,

скоріше здогадався. Допомагаючи

один одному, вони вилізли з апа�

ратної і, хитаючись від утоми, пі�

дійшли до виходу з відсіку. Після

трьох умовних ударів у перебірку

їх буквально витягли у восьмий

відсік.

Восьмий відсік, як і дев’ятий, —

турбінний. Потужні парові турбіни

й автономні турбогенератори за�

безпечували човен ходом і елек�

троенергією. Тепер, коли в роботі

залишилася тільки установка ліво�

го борту, працювали тільки турбіна

і генератор, розташовані в ниж�

ньому приміщенні восьмого відсі�

ку. Тому температура там була біля

тридцяти градусів, але після реак�

торного жару восьмий здавався

просто теплим містечком.

Бєліков і Премінін майже лежали

на палубі. Хлопці заливали холод�

ну воду прямо всередину їхніх гу�

мових комбінезонів. Здавалося, це

викликає хоч якесь полегшення.

— Капітульський запитує : скіль�

ки ґрат опущено?

— Двоє. Поки двоє. Ми підемо ще

раз.

— Командир просив подивитися

шостий відсік, якщо вийде. У цен�

тральному втрачають контроль

над ситуацією.

— Добре, ми спробуємо...

Наступний захід мало чим відріз�

нявся від першого. Тільки працю�

вати було набагато важче — занад�

то багато сил витратили першого

разу. Накинули ключ на треті гра�

ти, і Серьога почав крутити його, а

Микола піднявся наверх і попря�

мував у ніс, до шостого відсіку.

Відкривши перебірку, він мимо�

волі відсахнувся — чорний дим по�

валив назустріч. Виходить, пожежа

вже й у шостому.

Машинально відзначивши час, —

19.50, доповів у центральний:

— У шостому дим, вогню не вид�

но, припускаю, що горить унизу.

І, немов у підтвердження його

слів, доповіли:

— Пропав тиск у корабельній

системі гідравліки!

Старпом, що стояв на містку,

першим побачив це. Агонія про�

довжувалася. Бєліков повернувся в

апаратну. Серьога мляво висів на

рукоятці.

— Ей! Ти живий?

— Мені погано... — прохрипів

Премінін.

— Як ґрати?

— Здається, опустив, перевірте.

Грати дійсно були внизу. Бєліко�

ву потрібно було вирішити: опус�

кати останні чи виводити Сергія?

Відчувши, що і сам майже непри�

томніє, Микола підхопив Сергія і

потягнув на вихід.

Важко визначити, хто кому до�

поміг вибратися з п’ятдесятигра�

дусної кочегарні. У восьмий їх зно�

ву витягли разом.

Ãóðê³ò âèáóõó, ðåâ³ííÿ ïîòîêó âîäè,
ñêðåãîò³ííÿ êîðïóñó ÷îâíà, ùî ïðîâàëþºòüñÿ
íà ãëèáèíó, îãëóøèëè äåâ’ÿòüîõ ëþäåé
ó â³äñ³êó. Öå áóëî ïåêëî!
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Здерши маски і розстебнувши

комбінезони, товариші, як могли,

допомагали. Мабуть, молодий ор�

ганізм матроса дозволив йому

швидше отямитися.

Він про щось запитував у Бєліко�

ва, але в того не було сил ані підня�

тися, ані відповісти...

Залишилися одні, останні ґрати.

І їх треба опускати. Іншого виходу

не було. Сергій розумів, що йти

треба і, крім нього, просто нікому….

Чи міг він відмовитися? Міг. Чи

уявляв собі всю міру небезпеки і

ризику? Напевно, так. Але він встав

і просто сказав:

— Я піду один. Там небагато зали�

шилося. Одні ґрати і все.

— Сергію, — Пшеничний протяг�

нув протигаза, — це останній. Біль�

ше в нас немає.

— Нічого, мені вистачить.

20.45 У сьомий відсік уведений

матрос Премінін.

До борта ДО�219 підійшло пер�

ше судно «Федір Бредихін».

Сергій утретє пройшов небез�

печний шлях до реактора. Здавало�

ся, що температура підскочила на

десятки градусів. Видимість стала

набагато гіршою — чи то від мит�

тєво запітнілих окулярів, чи то від

диму, що з’явився, чи від окислюва�

ча. Проте Сергій почував себе на�

багато впевненіше, ніж у перший

раз. Як не дивно, він не відчував

страху і не боявся самоти. Він знав,

що робити і сподівався, що в нього

вистачить сил на це.

Рукоятка виявилася набагато

важчою, і кожен оберт давався з

величезним трудом. Здається,

кілька разів непритомнів. Так,

швидше за все, і було. Приходив

до тями, а в голові була одна дум�

ка: «опустити і вийти». Ще оберт,

ще півоберту ...Все! Невже все?!

Він зробив це! Тепер треба виби�

ратися звідси.

Почуття виконаного обов’язку,

хоча це і звучить пишномовно, до�

дало йому сил. Сергій підійшов до

перебіркових дверей, але перш ніж

дати сигнал на вихід з відсіку, допо�

вів у центральний:

— Доповідає Премінін. Реактор

заглушений.

— Сергію, ти просто молодець,

ти навіть не знаєш, який ти моло�

дець! — уперше за останній час го�

лос Британова звучав майже радіс�

но. — Давай у восьмий, ми почали

вентилювати кормові відсіки. Там

повинно бути краще.

— На зв’язку Капітульський. До�

повідь Премініна підтверджую —

реактор правого борту заглушено

усіма штатними поглиначами.

Час — 21.05.
— Як лівий борт?

— Реактор лівого борту на по�

тужності тридцять відсотків. Елек�

троживлення від турбогенератора

лівого борта — за штатною схе�

мою. Опір ізоляції по всіх мере�

жах — нуль.

— Ми зуміємо втримати кон�

троль над цим реактором?

— Сподіваюся, що так. Пожежа в

четвертому, п’ятому і шостому від�

сіках припинилася. Ситуація під

контролем. Поки, у всякому разі.

— Чому дотепер немає доповіді

про перехід Премініна у восьмий

відсік?

— Восьмий! Де Премінін?

— У нас проблеми! Ми не може�

мо відкрити двері

— Премінін! Відповідай цен�

тральному!

— Я на зв’язку. Чому не відкрива�

ють двері? У мене кінчається повіт�

ря! Тут якийсь дим.

— Спокійно, Серього. Підійди до

кормової перебірки. У тебе над го�

ловою система вентиляції коридо�

ру правого борту. Відкрий її, щоб

зрівняти тиск.

Ніякої складності ця операція в

звичайних умовах не представля�

ла. Але тільки в звичайних, а не для

знесиленої людини, що задихаєть�

ся у задимленому, напівосвітлено�

му відсіку!

Сергій із останніх сил спробував

відкрити систему. Уперте залізо не

піддавалося!

— Центральний! Я не можу, —

глухий голос з�під маски чітко бу�

ло чутно усім, напевно тому, що усі

завмерли.

— Так, спокійно... бережи повіт�

ря, тримайся! Ми її відкриємо!

— Я задихаюся, дуже важко диха�

ти... голос матроса лунав слабше…

— Потерпи ще трохи, ми її від�

криємо, обов’язково відкриємо!

Якщо зрозумів мене — постукай у

мікрофон.

Тук�тук...

— У тебе незабаром день народ�

ження, ти не забув?

Тук�тук...

— Ти розумієш, що ти зробив? Ти

врятував усіх нас! І ми обов’язково

врятуємо тебе. Ти зрозумів мене?

Відповіді не було...

— Сергій! Премінін! Ну відпові�

дай, будь ласка, відповідай…

У динаміку почули звуки, схожі

на приглушені ридання. Схоже, він

хотів щось сказати, але... 

21.15 У сьомому відсіку під час

виконання бойового завдання за�

гинув матрос Премінін Сергій Ана�

толійович. 21 рік. Уродженець Во�

логодської області. Призваний Ве�

ликоустюзьким РВК. Росіянин.

Член ВЛКСМ.

Вахтовий журнал РПК СН ДО�

219

О 21.30 до місця аварії підводно�

го човна підійшли ще два судна Мі�

ністерства Морського флоту —

«Красногвардейск» і «Бакарица».

Передано прохання командира

ДО�219 прийняти на борт тіла

трьох загиблих і евакуювати

дев’ятьох потерпілих. Для забезпе�

чення евакуації човен ліг у дрейф.

Для Сергія Премініна останнім

притулком став реакторний відсік

атомохода. Він назавжди залишився

на полі бою, закривши собою увесь

світ від ядерної катастрофи.

Ï³òåð ÕÓÒÕÀÓÇÅÍ, 

Ðîá³í ÀËÀÍ ÓÀÉÒ, ²ãîð ÊÓÐÄ²Í

Äëÿ Ñåðã³ÿ Ïðåì³í³íà ðåàêòîðíèé â³äñ³ê
àòîìîõîäà ñòàâ îñòàíí³ì ïðèòóëêîì. 

Ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ â³í âðÿòóâàâ óâåñü
ñâ³ò â³ä ÿäåðíî¿ êàòàñòðîôè.
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Менше місяця пройшло, як у ЦТРС

з’явилося нове керівництво — і ре�

зультати не забарилися. Кількість

телеефірів збільшилась. Більше то�

го, програми почали виходити у

рейтинговий час і набрали ознак

конкурентоздатного телепродукту.

Саме такого, якого вимагає телеба�

чення і за яким вже давно скучив

зацікавлений у житті війська укра�

їнський телеглядач.

Досить нагадати, що 2010�й рік

студія закінчила, не маючи в ефірі

Першого національного каналу те�

лепередачі власного виробництва. 

Враховуючи це, зміна менед�

жменту ЦТРС стала нагальною

потребою. Сьогодні у керма твор�

чого колективу стоїть професій�

ний журналіст і досвідчений керів�

ник Ігор Кошель, який у свій час

керував корпунктом газети «На�

родна армія» у Львові. 

— Ідея створення нових теле�

проектів належить колективу Де�

партаменту преси та зв’язків зі ЗМІ

Міністерства оборони України,

який очолює Олександр Клу�

бань, — говорить Ігор Петрович. —

З самого початку Департамент

брав участь у плануванні, напов�

ненні та «шліфовці» майже кожно�

го випуску телепередачі. Представ�

ники Департаменту проводили

творчі обговорення концепції

кожної програми. Незважаючи на

певні фінансові труднощі, творчий

колектив ЦТРС щиро відгукнувся

на нововведення. Особливо хочу

відзначити молодих журналістів,

операторів, які привнесли у творчі

продукти нові ідеї і свіжий погляд.

Нагальне завдання для директо�

ра Центральної телерадіостудії Мі�

ністерства оборони України Ігоря

Кошеля було не з легких. Адже

йшлося не лише про відновлення

трансляції передачі військової сту�

дії в ефірі Першого національного

каналу, але й про прем’єру на 5�му

телеканалі нового конкурентоз�

датного телепродукту. І, як змогли

переконатися глядачі, це завдання

директор виконує успішно. 

Телепередачі «ДМБ — доблесть,

мужність, благородство» прита�

манні сучасні дизайн та музичне

супроводження, 20�хвилинний

хронометраж. Родзинка програми

— інтерв’ю з такими дійсно бойо�

вими командирами, як підполков�

ник Сергій Шаповалов, який, згаду�

ючи Афганістан, висловив просту,

але забуту військову істину — що на

війні «дідівщини» взагалі не існує, а

є тільки реальне військове братерс�

тво. І це братерство залишається

назавжди: солдати та офіцери, хто

вижив після війні, продовжують і в

мирний час в скрутну годину допо�

магати один одному, не зважаючи

на різницю у віці та в званнях. 

Щодо Першого національного,

то повернутися на нього для вій�

ськових тележурналістів було

справою престижу. Тематичний

підхід, стислі та зрозумілі комента�

рі, креативний гумор у відеовстав�

ках з відомих кожному кінострі�

чок — таким було чергове творче

рішення нового керівництва студії.

Перегляд триває на одному поди�

ху. І справа тут не в тому, що теле�

передача має 10�хвилинний хро�

нометраж. Ті, хто переглянув ви�

пуск цієї телепередачі 21 лютого,

зрозуміли, що нині «Армія» — це не

тільки телевізитівка Збройних Сил

України, але, й інструмент для бо�

ротьби проти «чорного піару» на

солдатських харчах. 

І нарешті, телепрограма «Служу

Україні», яка виходить на телекана�

лі УТР. Програма несе більш інфор�

маційно�пізнавальний характер і

має завдання проінформувати гля�

дачів про знакові події, що відбува�

ються в Збройних Силах України.

Викликає здивування, як в режи�

мі швидкого реагування ЦТРС МО

України не тільки повернула втра�

чені позиції, а й намагається збіль�

шити присутність військових

програм в інформпросторі країни.

Фактично зараз на очах телегляда�

чів триває створення нової моделі

військового телебачення: коли ке�

рівництво розуміє, що військові

програми повинні входити в де�

сятку кращих вітчизняних телепе�

редач державної тематики, що го�

ловне надбання студії — такі дос�

відчені журналісти, як Олександр

Тереверко, Богдан Сеник, Ян Івани�

шин, Ірина Ястремська, Даша Тара�

сова, Вікторія Погрібна та інші. 

До речі, названі телецикли кожен

бажаючий може переглянути в будь�

який час, скориставшись можливос�

тями порталу Збройних сил Украї�

ни. Тож, шановні читачі, заходьте,

клікайте на mil.gov.ua і будьте поін�

формовані про усі подробиці життя

і служби захисників Батьківщини. 

Íàòàëÿ ÏÅ×ÎÐ²ÍÀ

ВІЙСЬКОВІ 

«ЗАВОЙОВУЮТЬ» ТЕЛЕПРОСТІР
««ДДММББ»»,,  ««ССллуужжуу  УУккррааїїнніі»»,,  ««ААррммііяя»»  ——  ттааккіі  єє  ннааззввии  ттррььоохх
ннооввиихх  ппррооееккттіівв  ЦЦееннттррааллььннооїї  ттееллееррааддііооссттууддііїї
ММііннііссттееррссттвваа  ооббооррооннии  УУккррааїїннии..  ППеерршшиийй  ннааццііооннааллььнниийй,,
5544йй  ттееллееккааннаалл,,  іі  УУТТРР  ——  їїххнняя  ееффііррннаа  ««ппррооппииссккаа»»..  
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