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АКТУАЛЬНО

Ç íàãîäè Äíÿ ôëîòó Óêðà¿íè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàí-

äóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ âðó÷èâ äåðæàâí³ íàãîðîäè Óêðà¿íè â³éñüêî-

âèì òà öèâ³ëüíèì ìîðÿêàì.

— Íàðîä Óêðà¿íè â³ääàº íàëåæíå ïðîôåñ³îíàë³çìó, ìóæíîñò³ ³ ãåðî¿çìó â³é-

ñüêîâèõ ìîðÿê³â, óñ³ì, ÷èÿ äîëÿ ïîâ'ÿçàíà ç ìîðåì, — çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò Óê-

ðà¿íè.

Â³í ïîäÿêóâàâ ìîðÿêàì çà ùîäåííó íàïîëåãëèâó ïðàöþ é â³ðí³ñòü ñëàâíèì

òðàäèö³ÿì, à òàêîæ ïðèâ³òàâ êîæíîãî, äëÿ êîãî öåé äåíü º âò³ëåííÿì äîáëåñò³ òà

÷åñò³, â³ðíîñò³ ìîðñüêèì òðàäèö³ÿì, â³ääàíîñò³ Áàòüê³âùèí³.

ßê íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà-

¿íè, ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ôëîòó óâ³áðàëà â ñîá³ çâèòÿãó áàãàòüîõ ïîêîë³íü îáî-

ðîíö³â ð³äíî¿ çåìë³, ñòàëà ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ íèí³øí³ì çàõèñíèêàì

ìîðñüêèõ ðóáåæ³â Â³ò÷èçíè.

— Ç ãîðä³ñòþ â³äçíà÷àþ, ùî Â³éñüêîâî-Ìîðñüê³ Ñèëè Óêðà¿íè íàä³éíî çàõè-

ùàþòü íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè äåðæàâè íà ìîð³, çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ì³æíàðîäíèé

àâòîðèòåò! — ï³äêðåñëèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèñëîâèâ âïåâíåí³ñòü, ùî ñüîãîäåííÿ âèìàãàº ðîçáóäî-

âè ñó÷àñíîãî é ïîòóæíîãî â³éñüêîâîãî ³ öèâ³ëüíîãî ôëîòó.

— Ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî ôëîòó º ïð³îðèòåòîì ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ã³ëîê âëàäè. Óê-

ðà¿íà ìàº ñòàòè âåëèêîþ ìîðñüêîþ äåðæàâîþ, àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà çàãðî-

çè òà âèêëèêè ñó÷àñíîñò³, — çàçíà÷èâ ãëàâà äåðæàâè.

Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, âàæëèâîþ ïîä³ºþ ó â³äíîâëåíí³ íàö³îíàëü-

íîãî ñóäíîáóäóâàííÿ ñòàëî çàêëàäåííÿ íà ×îðíîìîðñüêîìó ñóäíîáóä³âíîìó

çàâîä³ ïåðøîãî áàãàòîö³ëüîâîãî êîðâåòà «Âîëîäèìèð Âåëèêèé».

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ Óêðà¿íè Â³êòîð ßíó-

êîâè÷ ïîáàæàâ óñ³ì â³éñüêîâèì òà öèâ³ëüíèì ìîðÿêàì, ¿õí³ì ðîäèíàì äîáðîãî

çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ òà äîáðîáóòó, çëàãîäè, íîâèõ óñï³õ³â ó ñëóæá³ â ³ì'ÿ ïðîöâ³òàí-

íÿ Óêðà¿íè.

Президент України — Верховний Головнокомандувач
Збройних Сил України Віктор Янукович: 
«««« ВВВВ іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв оооо ���� ММММ оооо рррр сссс ьььь кккк іііі     СССС ииии лллл ииии     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     нннн аааа дддд іііі йййй нннн оооо
зззз аааа хххх ииии щщщщ аааа юююю тттт ьььь     нннн аааа цццц іііі оооо нннн аааа лллл ьььь нннн іііі     іііі нннн тттт ееее рррр ееее сссс ииии     дддд ееее рррр жжжж аааа вввв ииии     нннн аааа     мммм оооо рррр іііі ,,,,
зззз аааа бббб ееее зззз пппп ееее чччч уууу юююю тттт ьььь     їїїї їїїї     мммм іііі жжжж нннн аааа рррр оооо дддд нннн ииии йййй     аааа вввв тттт оооо рррр ииии тттт ееее тттт !!!! »»»»
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Â³éñüêîâ³ òà öèâ³ëüí³ ìîðÿêè íàøî¿

êðà¿íè óðî÷èñòî â³äçíà÷èëè Äåíü

ôëîòó Óêðà¿íè. Íà ïðîôåñ³éíîìó

ñâÿò³ â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â öüîãî ðîêó ó

Ñåâàñòîïîë³ ïîáóâàëè Ãîëîâà Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ëèò-

âèí, Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìè-

õàéëî ªæåëü, Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ Äó-

ìè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Áîðèñ Ãðèç-

ëîâ, ïðåäñòàâíèêè äóõîâåíñòâà

êðà¿íè, êîìàíäóâàííÿ ×Ô ÐÔ, ÷èñ-

ëåíí³ øåôñüê³ äåëåãàö³¿ ç ð³çíèõ îá-

ëàñòåé Óêðà¿íè ³ êåð³âíèêè Ñåâàñòî-

ïîëÿ. Ç íàãîäè ñâÿòà íà âíóòð³øíüî-

ìó ðåéä³ Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ áóõòè ó

ïàðàäí³é ë³í³¿ âèøèêóâàëèñÿ 16 êî-

ðàáë³â, êàòåð³â ³ ñóäåí.

Óðî÷èñòîñò³ ðîçïî÷àëèñÿ íà Ãðàô-

ñüê³é ïðèñòàí³, äå êîìàíäóâà÷ ÂÌÑ

ÇÑ Óêðà¿íè àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ

çóñòð³â Ãîëîâó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-

íè Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà ³ äîïîâ³â ïðî

ãîòîâí³ñòü â³éñüê äî ñâÿòêîâîãî ïà-

ðàäó. Äàë³, çà ìîðñüêîþ òðàäèö³ºþ,

âèñîêîïîâàæí³ ãîñò³ íà êàòåð³ ïðîé-

øëè óçäîâæ ñòðîþ êîðàáë³â ³ ïðèâ³-

òàëè åê³ïàæ³ ÂÄÊ «Êîñòÿíòèí Îëü-

øàíñüêèé», ÂÄÊ «ßìàë» (â³ä ×Ô

ÐÔ)», ÊÓ «Ñëàâóòè÷», ôðåãàòà «Ãåòü-

ìàí Ñàãàéäà÷íèé», à òàêîæ îñîáîâèé

ñêëàä ³íøèõ êîðàáë³â, ÿê³ çàëó÷àëèñÿ

äî ïàðàäó. 

Íà áîðòó ôðåãàòà «Ãåòüìàí Ñàãàé-

äà÷íèé» Âîëîäèìèð Ëèòâèí ïðèâ³òàâ

â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â ç íàãîäè Äíÿ

ôëîòó Óêðà¿íè òà íàãîðîäèâ çà âàãî-

ìèé âíåñîê ó çàõèñò íåçàëåæíîñò³

Â³ò÷èçíè, çà ñóìë³ííå òà áåçäîãàííå

ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó íàðîäó êðàùèõ

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÂÌÑ ãðàìîòàìè

³ ö³ííèìè ïîäàðóíêàìè. Êð³ì òîãî,

ê³ëüêà óêðà¿íñüêèõ îô³öåð³â îòðèìàëè

ãðàìîòè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä Äåð-

æàâíî¿ Äóìè Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, ÿê³

âðó÷èâ ¿ì Áîðèñ Ãðèçëîâ.

— Ïðè ôîðìóâàíí³ äåðæàâíîãî

áþäæåòó íà 2012 ð³ê áóäå çðîáëåíå

âñå ìîæëèâå, ùîá ç óðàõóâàííÿì ìà-

òåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ïîòðåá ÂÌÑ

îíîâèòè áàçó íàö³îíàëüíîãî ôëîòó, —

íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Ëèòâèí, â³òà-

АКТУАЛЬНО

НАЦІОНАЛЬНОМУ ФЛОТУ —

СІМ ФУТІВ ПІД КІЛЕМ

У Севастополі пройшли урочистості 

з нагоди Дня флоту України



þ÷è â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â ç áîðòó ôðå-

ãàòà «Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé».

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ïðåñòèæó

ôëîòñüêî¿ ñëóæáè òà ïîâàãè ñåðåä

íàðîäó âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü âðó-

÷åííÿ êîðòèê³â — íåâ³ä’ºìíèõ ñèìâî-

ë³â ìîðñüêîãî îô³öåðà â³äáóâàºòüñÿ

á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà àäì³ðàëó Íàõ³ìîâó.

Ó öåíòð³ ãîëîâíî¿ ïëîù³ Ñåâàñòîïîëÿ

âèñîêîïîñàäîâö³ âçÿëè ó÷àñòü ó öüî-

ìó çàõîä³. Öå ñâîºð³äíèé ðèòóàë ïîñ-

âÿ÷åííÿ ìîëîäèõ ëåéòåíàíò³â — âè-

ïóñêíèê³â Àêàäåì³¿ ÂÌÑ Óêðà¿íè — â

ìîðñüê³ îô³öåðè. 

Ïåðåáóâàþ÷è ó ìîðñüê³é ñòîëèö³,

âèñîêîïîâàæí³ ãîñò³ â³ääàëè øàíó

ãåðîÿì, çàãèáëèì ó áîÿõ çà Ñåâàñòî-

ïîëü. Ó ñâÿòêîâèé äåíü æèâ³ êâ³òè òà

â³íêè ëÿãëè äî Ìåìîð³àëó çàõèñíèê³â

Ñåâàñòîïîëÿ 1941–1942 ðð.

À âæå ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé â îòî-

÷åíí³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ æóðíàë³ñò³â ç

Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿ ãîñò³ â³äïîâ³ëè íà

çàïèòàííÿ. Ó õîä³ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü ñêàçàâ, ùî íîâèé êîðâåò äëÿ

ÂÌÑ áóäóâàòèìå äåðæàâà, àëå ïî-

ñèëüíó äîïîìîãó ìîæóòü íàäàòè âñ³

áàæàþ÷³. ßê ïðèêëàä öüîìó, êåð³âíèê

â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà ïîâ³äîìèâ,

ùî îäíà ç êè¿âñüêèõ êîìåðö³éíèõ

ñòðóêòóð ïåðåðàõóâàëà 100 òèñÿ÷

ãðèâåíü íà áóä³âíèöòâî êîðâåòà. Òà-

êîæ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè íàãî-

ëîñèâ, ùî ïðîöåñ øåôñüêî¿ âçàºìî-

ä³¿ ç ðåã³îíàìè Óêðà¿íè ïðèíîñèòü

ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè. 

— Ñüîãîäí³ ó âñ³õ ðåã³îí³â º ï³ä-

øåôí³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè. Öå çàòâåð-

äæåíî â³äïîâ³äíèì Óêàçîì Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè. Óñ³ îáëàñò³ ÷èì ìî-

æóòü, òèì äîïîìàãàþòü. Çîêðåìà, äî

öüîãî ñâÿòà Êè¿â ïîäàðóâàâ ìîðÿêàì

ø³ñòü êâàðòèð, — ñêàçàâ Ìèõàéëî

ªæåëü.

Óâå÷åð³ ç íàãîäè ìîðñüêîãî ñâÿòà

íà ïåðåïîâíåí³é ëþäüìè ïëîù³ Íàõ³-

ìîâà ñï³âàëè «ç³ðêè» åñòðàäè. À ï³ñëÿ

çàâåðøåííÿ êîíöåðòó âå÷³ðíº ñåâàñ-

òîïîëüñüêå íåáî îñÿÿëè òèñÿ÷³ ç³ðî-

÷îê ñâÿòêîâîãî ôåºðâåðêà. 

Ôîòîðåïîðòàæ Î. Õðàìîâà
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6 ëèïíÿ ó ðîñ³éñüêîìó ì³ñò³ Ñî÷³

â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå, 60-òå çàñ³-

äàííÿ Ðàäè ì³í³ñòð³â îáîðîíè

äåðæàâ-ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³

Íåçàëåæíèõ Äåðæàâ ï³ä ãîëîâó-

âàííÿì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Ðîñ³é-

ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Àíàòîë³ÿ Ñåðäþ-

êîâà. Ó÷àñòü ó öüîìó çàõîä³ íà

ïðàâàõ ñïîñòåð³ãà÷à âçÿëà äåëå-

ãàö³ÿ â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà íà ÷îë³ ç Ì³í³ñòðîì îáî-

ðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëîì ªæåëåì.

Â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó äåííîãî,

ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ ðîçãëÿíóëè á³ëü-

øå äâàäöÿòè ïèòàíü ç ð³çíèõ íàï-

ðÿìê³â áàãàòîñòîðîííüî¿ âçàºìîä³¿

îáîðîííèõ â³äîìñòâ äåðæàâ ÑÍÄ.  Óñ³

âîíè ñïðÿìîâàí³ íà ïîäàëüøå ïîñë³-

äîâíå âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè áàãà-

òîñòîðîííüîãî â³éñüêîâîãî ñï³âðî-

á³òíèöòâà, ðîçâèòîê ïàðòíåðñüêî¿

âçàºìîä³¿ ó â³éñüêîâ³é ñôåð³. 

Çîêðåìà, ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ âèç-

íà÷èëè øëÿõè ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿

Êîíöåïö³¿ â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèö-

òâà äåðæàâ-ó÷àñíèöü ÑÍÄ äî 2015

ðîêó.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ òàêîæ îáãîâîðþ-

âàëèñÿ ïèòàííÿ, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³-

çàö³ºþ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â â³é-

ñüêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç³

ñòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ (îá’ºäíàíî¿) ñèñ-

òåìè çâ’ÿçêó òà àâòîìàòèçàö³¿, âèêî-

íàííÿ Ïëàíó ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿

ºäèíî¿ ãåî³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè

â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çáðîé-

íèõ ñèë äåðæàâ-ó÷àñíèöü ÑÍÄ.

Êð³ì òîãî, áóëè ðîçãëÿíóò³ ïåð-

ñïåêòèâí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó îá’ºä-

íàíî¿ ñèñòåìè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáî-

ðîíè äåðæàâ-ó÷àñíèöü ÑÍÄ ç ìåòîþ

îïòèì³çàö³¿ îðãñòðóêòóðè òà ñèñòåìè

êåðóâàííÿ îá’ºäíàíî¿ ñèñòåìè ÏÏÎ

ÑÍÄ. 

Êåð³âíèêè îáîðîííèõ â³äîìñòâ

êðà¿í ÑÍÄ ðîçãëÿíóëè Ïëàí çàõîä³â

ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïð³îðèòåòíèõ íàï-

ðÿì³â âçàºìîä³¿ ³íæåíåðíèõ â³éñüê

çáðîéíèõ ñèë äåðæàâ-ó÷àñíèöü

Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ Äåð-

æàâ, îñíîâí³ íàïðÿìè âçàºìîä³¿ ç

ïèòàíü êîíòðîëþ òà îö³íêè ðàä³à-

ö³éíî¿, õ³ì³÷íî¿ ³ á³îëîã³÷íî¿ îáñòà-

íîâêè.

ßñêðàâèì ïðèêëàäîì êîíñòðóêòèâ-

íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ìîæå ñëóãóâàòè

ïðèéíÿòå íà çàñ³äàíí³ ð³øåííÿ ùîäî

ñòâîðåííÿ Êîîðäèíàö³éíîãî êîì³òåòó

ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïî-

ëüîò³â àâ³àö³¿ çáðîéíèõ ñèë äåðæàâ-

ó÷àñíèöü Ñï³âäðóæíîñò³ Íåçàëåæíèõ

Äåðæàâ.

Ì³í³ñòðè îáîðîíè êðà¿í Ñï³âäðóæ-

íîñò³ òàêîæ ðîçãëÿíóëè òà çàòâåðäè-

ëè Çàäóì ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíîãî íàâ-

÷àííÿ ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ â³éñüê

(ñèë) ÂÏÑ (ÏÏÎ, ÂÏÑ ³ ÏÏÎ, Ñèë ïî-

â³òðÿíî¿ îáîðîíè) çáðîéíèõ ñèë äåð-

æàâ-ó÷àñíèöü ÑÍÄ «Áîåâîå Ñîäðó-

æåñòâî — 2011», ÿêå çàïëàíîâàíî

ïðîâåñòè ç 3 âåðåñíÿ ïî 5 æîâòíÿ

ïîòî÷íîãî ðîêó.

Êð³ì òîãî, ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ

ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ùîäî Ì³æíà-

ðîäíîãî ïðîåêòó «Ìû — Íàñëåäíèêè

Ïîáåäû», ïðèñâÿ÷åíîãî 70-ð³÷÷þ

Ïåðåìîãè ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³

1941–1945 ðîê³â.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàé-

ëî ªæåëü: «Íàìè âêëþ÷åíå «çå-

ëåíå ñâ³òëî» äëÿ âèêîðèñòàííÿ

ðîñ³éñüêèìè ï³ëîòàìè ïàëóáíî¿

àâ³àö³¿ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè

íà ïîë³ãîí³ «ÍÈÒÊÀ» ó ïîâíîìó

îáñÿç³».

6 ëèïíÿ, ó ðîñ³éñüêîìó ì³ñò³ Ñî÷³ â

ðàìêàõ 60-ãî çàñ³äàííÿ Ðàäè ì³í³ñ-

òð³â îáîðîíè äåðæàâ-ó÷àñíèöü ÑÍÄ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü çóñòð³âñÿ ç ðîñ³éñüêèì êîëå-

ãîþ Àíàòîë³ºì Ñåðäþêîâèì. Çîêðå-

ìà, â õîä³ çóñòð³÷³ êåð³âíèêè îáîðîí-

íèõ â³äîìñòâ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³¿ îáãîâîðè-

ëè ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî âèêîðèñ-

òàííÿ ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ ïîë³ãîíó

çë³òíî-ïîñàäêîâèõ ñèñòåì «ÍÈÒÊÀ»,

ùî çíàõîäèòüñÿ â Êðèìó, äëÿ ï³äãî-

òîâêè ëüîò÷èê³â ïàëóáíî¿ àâ³àö³¿.

— Íàìè âêëþ÷åíå «çåëåíå ñâ³òëî»

äëÿ âèêîðèñòàííÿ ðîñ³éñüêèìè ï³ëî-

òàìè ïàëóáíî¿ àâ³àö³¿ çë³òíî-ïîñàä-

êîâî¿ ñìóãè íà ïîë³ãîí³ «ÍÈÒÊÀ» ó

ïîâíîìó îáñÿç³. Ìè òàêîæ äîìîâèëè-

ñÿ ùîäî â³äøêîäóâàííÿ óêðà¿íñüê³é

ñòîðîí³ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç òðåíó-

âàííÿì ðîñ³éñüêèõ ëüîò÷èê³â íà öüî-

ìó ïîë³ãîí³, — ïîâ³äîìèâ Ì³í³ñòð îáî-

ðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü â ³í-

òåðâ’þ æóðíàë³ñòàì.

Ãëàâà â³ò÷èçíÿíîãî îáîðîííîãî â³-

äîìñòâà âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî

ñòîðîíè çíàéäóòü âçàºìîâèã³äíó

ôîðìóëó ùîäî ïîäàëüøîãî âèêîðèñ-

òàííÿ ïîë³ãîíó «ÍÈÒÊÀ» ðîñ³éñüêèìè

ï³ëîòàìè. Àëå ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ïîë³-

ãîí çë³òíî-ïîñàäêîâèõ ñèñòåì «ÍÈÒ-

ÊÀ» çàëèøèòüñÿ ó âëàñíîñò³ Óêðà¿íè.

60*те засідання Ради міністрів оборони держав–учасниць СНД:

ПІД ЗНАКОМ ПАРТНЕРСТВА І КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
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äîçâîëó ðåäàêö³¿. Ïðè âèêîðèñòàííi ìàòå-
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Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáîðîííî¿
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â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà:
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Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³ëþñòðàö³é,

òåõí³÷íîãî îôîðìëåííÿ òà ðåêëàìè:

Âàñèëü ÏÎÒÀÏ×ÓÊ

Äèçàéí òà âåðñòêà:

Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè:

Çîÿ ²ËÜ¯ÍÀ

Ë³ë³ÿ ÂËÀÑÞÊ

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî: «Çàêîíîäàâ÷î çàêð³ï-

ëåíèé ïîçàáëîêîâèé ñòàòóñ Óêðà¿íè äîçâîëÿº ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà

ïðàêòè÷í³é ñòîðîí³ ñï³âïðàö³, óíèêàþ÷è çàéâî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàïðóãè»

Íà öüîìó íàãîëîñèâ ï³ä ÷àñ â³çèòó  äî ÑØÀ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é

Ïåä÷åíêî.

Â ðàìêàõ â³çèòó â³í ïðîâ³â íèçêó çóñòð³÷åé ç àìåðèêàíñüêèìè âèñîêîïîñà-

äîâöÿìè. Òàê, ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó Ïåíòàãîí³ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é

Ïåä÷åíêî çóñòð³âñÿ ç ïîì³÷íèêîì Ñåêðåòàðÿ ç ïèòàíü îáîðîíè ÑØÀ ç ì³æíà-

ðîäíî¿ áåçïåêè Ïîñëîì Àëåêñàíäðîì Âåðøáîó.

Â õîä³ çóñòð³÷³ Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ï³äêðåñëèâ, ùî

êëþ÷îâîþ ðèñîþ çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó íàøî¿ äåðæàâè º ðîçâèòîê òà

ï³äòðèìàííÿ äðóæí³õ áàãàòîñòîðîíí³õ â³äíîñèí ç óñ³ìà êðà¿íàìè ñâ³òó.

— Çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïëåíèé ïîçàáëîêîâèé ñòàòóñ Óêðà¿íè äîçâîëÿº ñêîí-

öåíòðóâàòèñÿ íà ïðàêòè÷í³é ñòîðîí³ ñï³âïðàö³, óíèêàþ÷è çàéâî¿ ïîë³òè÷íî¿ íàï-

ðóãè, — çàóâàæèâ â³í, íàçâàâøè ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè

Óêðà¿íè ïîðÿä ³ç ³íòåãðàö³ºþ äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ðîçâèòîê òà ïîãëèáëåí-

íÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç³ ñòðàòåã³÷íèìè ïàðòíåðàìè, íàñàìïåðåä ç³ Ñïîëó÷åíèìè

Øòàòàìè Àìåðèêè.

ßê çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè, ï³äïèñàíà ó 2008

ðîö³ Õàðò³ÿ Óêðà¿íà-ÑØÀ ïðî ñòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî º íàä³éíîþ îñíîâîþ

äëÿ ðîçâèòêó òàêîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ÿêå áàçóºòüñÿ íà ñï³ëüíèõ ³íòåðåñàõ òà

ö³ííîñòÿõ, òàêèõ ÿê äåìîêðàò³ÿ, áåçïåêà, òåðèòîð³àëüíà ö³ë³ñí³ñòü, åêîíîì³÷íà

ñâîáîäà. Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî àêöåíòóâàâ óâàãó íà òîìó, ùî

ï³äòâåðäæåííÿì ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåðñòâà º ó÷àñòü ï³äðîçä³ë³â çáðîéíèõ ñèë

îáîõ êðà¿í â îïåðàö³ÿõ ï³ä åã³äîþ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä åã³-

äîþ ÍÀÒÎ. Ó öüîìó êîíòåêñò³ â³í çàçíà÷èâ, ùî åâàêóàö³ÿ íà âåëèêîìó äåñàí-

òíîìó êîðàáë³ ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè «Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé» ãðîìàäÿí ³íîçåìíèõ

äåðæàâ ç Ë³â³¿, ñåðåä ÿêèõ áóëî 18 ãðîìàäÿí ÑØÀ, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó öåíòð³ â³é-

ñüêîâîãî êîíôë³êòó, º ï³äòâåðäæåííÿì ãîòîâíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè áðàòè ó÷àñòü

ó ãóìàí³òàðíèõ îïåðàö³ÿõ.

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Ãî-

ëîâíîêîìàíäóâà÷ ÇÑ

Óêðà¿íè ïî³íôîðìóâàâ

Àëåêñàíäðà Âåðøáîó

ïðî òå, ùî íåçâàæàþ÷è

íà îáìåæåíå ô³íàíñó-

âàííÿ çàõîä³â ðîçâèòêó

ÇÑ Óêðà¿íè âäàëîñÿ äî-

ñÿãòè ïåâíèõ ðåçóëüòà-

ò³â ó íàì³÷åíèõ ïëàíàõ

Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè

ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè íà 2006–2011

ðîêè.

ßê íàãîëîñèâ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³ÿ öèõ

çàâäàíü áóäå çä³éñíåíà ïîåòàïíî. Ç ö³ºþ ìåòîþ ï³äãîòîâëåíî êîìïëåêñ ñòðà-

òåã³÷íèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü íàø³ ïîãëÿäè íà ðåôîðìóâàííÿ âñüîãî

ñåêòîðó áåçïåêè.

— Ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ íàøèìè äåðæàâàìè òà ¿õ Çáðîéíèìè Ñèëàìè ìàº

ñòðàòåã³÷íèé õàðàêòåð ³ îõîïëþº øèðîêèé ñïåêòð ñôåð ä³ÿëüíîñò³. Ìè çàö³êàâ-

ëåí³ ï³äòðèìóâàòè ³ ïîãëèáëþâàòè íàø ä³àëîã ³ç ÑØÀ â îáîðîííî-â³éñüêîâ³é

ñôåð³, — â³äçíà÷èâ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ñï³ëüíèõ ä³é â³í íàçâàâ ñï³âðîá³òíèöòâî â ãàëóç³ îáî-

ðîííîãî ïëàíóâàííÿ, ðîçâèòîê îïåðàö³éíèõ ñïðîìîæíîñò³ â³éñüê (ñèë), âäîñêî-

íàëåííÿ êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòó, ï³äãîòîâêà ïðîôåñ³éíîãî ñåðæàíòñüêîãî

êîðïóñó ÇÑ Óêðà¿íè, â³éñüêîâà îñâ³òà òà ï³äãîòîâêà, ó÷àñòü ó â³éñüêîâèõ íàâ-

÷àííÿõ òà òðåíóâàííÿõ, à òàêîæ ó÷àñòü Óêðà¿íè â îïåðàö³ÿõ ç âðåãóëþâàííÿ

êðèç. Çàâåðøóþ÷è ñâ³é âèñòóï, Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

âèñëîâèâ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ àìåðèêàíñüê³é ñòîðîí³ çà òåõí³÷íó òà êîíñóëüòàòèâ-

íó äîïîìîãó, ÿêà íàäàºòüñÿ Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè, âèñëîâèâ ãîòîâí³ñòü òà

ïðàãíåííÿ äî ïîäàëüøîãî ïîãëèáëåííÿ äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ìå-

òîþ äîñÿãíåííÿ ðåàëüíèõ ïðàêòè÷íèõ ðåçóëüòàò³â.
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— Володимире Прокоповичу,
будь ласка, розпочнімо нашу
бесіду з оцінки існуючого ста�
ну озброєння та військової
техніки і змін, які очікуються в
цій чутливій для Збройних
Сил сфері.

— Технічний стан озброєння та

військової техніки у Збройних Си�

лах України на цей час оцінюється

як критичний.

Українська армія оснащена озб�

роєнням, засобами ураження та

військовою технікою, у яких май�

же вичерпано встановлений ре�

сурс, які є морально застарілими і

потребують негайної заміни або

модернізації. У першу чергу це сто�

сується авіаційної техніки, зеніт�

но�ракетних комплексів Повітря�

них Сил, ракетних комплексів Су�

хопутних військ, кораблів та озб�

роєння Військово�Морських Сил.

Терміни технічної придатності

ракет усіх видів, мінно�торпедного

озброєння, керованих авіаційних

бомб, артилерійських боєприпа�

сів, починаючи з 2010–2012 років,

стрімко падають, що ставить під

загрозу підтримання боєздатності

Збройних Сил України.

Зазначений критичний стан

озброєння та військової техніки,

спричинений стабільно низьким

рівнем фінансування потреб обо�

рони держави у попередні роки і, в

першу чергу, заходів з розробки,

модернізації та закупівлі ОВТ.

Фактичне середньорічне фінан�

сування розвитку ОВТ за період

2006–2010 років склало 4,8% від

реального фінансування потреб

оборони за цей період, що свід�

чить про незмінну практику за�

лишкового принципу його фінан�

сування.

««««РРРРееееааааллллііііззззааааццццііііяяяя     ппппооооттттуууужжжжнннниииихххх
ддддеееерррржжжжааааввввнннниииихххх    ппппррррооооггггрррраааамммм    уууу    ссссффффеееерррріііі
ооооззззббббррррооооєєєєнннннннняяяя    ттттаааа    ввввііііййййссссььььккккооооввввооооїїїї
ттттееееххххннннііііккккииии    ————    ццццееее    ннннееее    ллллиииишшшшееее
ппппііііддддввввиииищщщщеееенннннннняяяя    ббббооооєєєєззззддддааааттттнннноооосссстттт іііі
ааааррррмммміііі їїїї ,,,,     ааааллллееее    йййй    ввввннннеееессссоооокккк    вввв
ррррооооззззввввииииттттоооокккк    ееееккккооооннннооооммммііііккккииии    ккккррррааааїїїїннннииии»»»»

Íàä÷óòëèâ³ äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òåìè ðîçâèòêó
îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè (ÎÂÒ) çàçâó÷àëè
ñüîãîäí³ ç îñîáëèâîþ àêòóàëüí³ñòþ. Ñàìå íà ö³é
ä³ëÿíö³ íåçàáàðîì ðåàë³çîâóâàòèìóòüñÿ ìàñøòàáí³
ïðîåêòè, ÿê³ îá³öÿþòü âèâåñòè íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü
áîºçäàòí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, à ðàçîì ç òèì
âäèõíóòè æèòòÿ â îáîðîííî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ
äåðæàâè. Ùî êîíêðåòíî ïåðåäáà÷àºòüñÿ çðîáèòè
ó ñôåð³ ðîçâèòêó ÎÂÒ? ßê³ ñêëàäíîù³ î÷³êóþòü
íà öüîìó øëÿõó òà ùî âæå çðîáëåíî çà ð³ê ðîáîòè
íîâî¿ êîìàíäè â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà ÷èòàéòå
â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ çàñòóïíèêà Ì³í³ñòðà
îáîðîíè Óêðà¿íè — êåð³âíèêà àïàðàòó Âîëîäèìèðà
Îìåëüÿí÷óêà, ÿêå â³í äàâ íàøîìó ÷àñîïèñó.

Заступник Міністра оборони
України — керівник апарату
Володимир Омельянчук:

Âîëîäèìèð Îìåëüÿí÷óê. Íàðî-

äèâñÿ 1 ñ³÷íÿ 1952 ðîêó â ñìò Ï³-

ùàíêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ó 1974 ðîö³ çàê³í÷èâ ô³çè÷íèé

ôàêóëüòåò ×åðí³âåöüêîãî äåðæàâ-

íîãî óí³âåðñèòåòó.

Ç 1974 äî 1994 ðîêó ïðàöþâàâ

íà ïîñàäàõ — â³ä ³íæåíåðà äî çàñ-

òóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÂÎ «Êâàðö» ó ì. ×åðí³âö³.

Ç 1994 äî 1997 ðîêó î÷îëþâàâ ó

×åðí³âöÿõ ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Öåíòðàëü-

íå êîíñòðóêòîðñüêå áþðî «Ðèòì».

Ó 1997–1999 ðîêàõ — ãåíåðàëü-

íèé äèðåêòîð êîðïîðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ

îáîðîííî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó

«²íòåðíà» (ì. Êè¿â). Ç 1999 äî 2007

ðîêó ïðàöþâàâ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ

Äåðæàâíî¿ ñëóæáè åêñïîðòíîãî êîí-

òðîëþ Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç

ïèòàíü ÎÏÊ Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî

êîì³òåòó Óêðà¿íè ç äåðæàâíîãî ìàòå-

ð³àëüíîãî ðåçåðâó, ÄÊ «Ãàç Óêðà¿íè»

ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», Ì³íïðîì-

ïîë³òèêè Óêðà¿íè. 

Ç 2006 äî 2007 ðîêó — ãîëîâà

Ðàäè äèðåêòîð³â Äî÷³ðíüîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Ãàç-òåïëî» ÍÀÊ «Íàôòî-

ãàç Óêðà¿íè».

Ç 2007 äî 2009 ðîêó — ãåíåðà-

ëüíèé äèðåêòîð ÇÀÒ «Òðóñêàâåöü-

êóðîðò».

Ó ñ³÷í³–ëþòîìó 2010 ðîêó — ïî-

ì³÷íèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè.

Ç ëþòîãî ïî áåðåçåíü 2010 ðî-

êó — äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè. 

Ç 8 êâ³òíÿ 2010 ðîêó — çàñòóïíèê

Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè.

Êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê. Ëàóðåàò

Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè â ãàëóç³

íàóêè ³ òåõí³êè.
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— А який фінансовий ресурс
на ОВТ закладають наші най�
ближчі сусіди?

— В інших країнах фінансування

розробки, модернізації та закупівлі

ОВТ, за невеликим винятком, ста�

новить від 20% до 50% бюджету

оборони. Наприклад, у нинішньо�

му році оборонний бюджет Росій�

ської Федерації становить 2,1%

ВВП, а частка на закупівлю, роз�

робку та модернізацію ОВТ — 40%

від бюджету МО РФ. Польща у 2011

році заклала на оборону 1,95% ВВП

та 16% на ОВТ. Туреччина — 1,4%

ВВП та 49% на озброєння. Зрозумі�

ло, що з нашим фактичним фінан�

суванням потреб оборони за 5 ми�

нулих років — 1,05% від ВВП — го�

ді порівнювати. Прикро, адже в

чинному Законі України «Про обо�

рону» зазначено норму видатків на

оборону не менше 3% ВВП.

— Які рецепти оздоровлення
Ви пропонуєте? Чи є вихід?

— Перша теза, повторюся: сьо�

годні маємо критичний технічний

стан озброєння. Друга — це неста�

ча коштів, яка не дає нам його по�

ліпшувати. Ці аспекти проблеми

детально проаналізовано, отрима�

ні висновки враховано під час роз�

робки проекту Концепції рефор�

мування та розвитку Збройних

Сил України на середньострокову

перспективу. Незабаром її буде ух�

валено. В проект Концепції закла�

дено основні показники розвитку

ОВТ на 5 років у вигляді чотирьох

державних цільових оборонних

програм. Це програма розвитку

ОВТ на 2011–2015 рр., а також

програми: створення та вироб�

ництва військово�транспортних

літаків Ан�70, багатофункціональ�

них ракетних комплексів «Сап�

сан», бойових кораблів класу «кор�

вет».

Прийняття зазначених страте�

гічно важливих документів дозво�

лить не втратити необхідного рів�

ня бойового потенціалу Збройних

Сил, запобігти руйнуванню віт�

чизняного оборонно�промисло�

вого комплексу і створити науко�

во�технічні та технологічні пере�

думови для виробництва новітніх,

конкурентоспроможних зразків

ОВТ.

При цьому частка бюджету на

розвиток ОВТ становитиме не

менш 23% від загального бюджету

Міністерства оборони України. Цю

позицію підтримало не лише ке�

рівництво військового відомства,

але й держави.

— Розкажіть, будь ласка, док�
ладніше про завдання щодо
розвитку ОВТ, які Ви ставите.

— Державна цільова оборонна

програма розвитку озброєння та

військової техніки на 2011–2015

роки передбачає загальний обсяг

фінансування 12,7 мрд грн. Ці

кошти є мінімально необхідними,

аби призупинити старіння ОВТ

шляхом модернізації, відновлення

та закупівлі нового озброєння та

військової техніки. Окрім цього,

одночасно триватиме проведення

дослідно�конструкторських робіт

зі створення та прийняття на озб�

роєння нових зразків ОВТ.

Приклад модернізації техніки:

танк Т�64, який стоїть на озброєн�

ні, ми доводимо до виду БМ «Бу�

лат». Для цього міняється двигун

потужністю 700 на 850 к.с., удоско�

налюється система захисту танка

та керування вогнем, апаратура

нічного бачення, система управ�

ління та лазерного прицілювання

ракет. До речі, сьогодні на Заході,

навіть США, Франція та Німеччина

нові танки практично не закупову�

ють, а тільки модернізують, так са�

мо підвищуючи їх вогневу міць, за�

пас ходу, захист тощо. Вбачаю, що

це правильний шлях. Те, що ми не

можемо модернізувати, закуповує�

мо, а також здійснюємо активні

дослідно�конструкторські роботи

зі створення нової техніки. Прик�

ладами можуть бути багатофункці�

ональний ракетний комплекс

«Сапсан» та вітчизняний бойовий

корабель класу «корвет». Програми

передбачають розробку та виго�

товлення на замовлення Мініс�

терства оборони чотирьох сучас�

них корветів та необхідну кількість

багатофункціональних ракетних

комплексів «Сапсан». А ще ми зна�

ходимося на завершальній стадії

розробки потужного, новітнього

військово�транспортного літака

Ан�70. Отож, стратегія така: на по�

чатку ми впровадимо три потуж�

них проекти: «Сапсан», «Корвет» і

Ан�70. Далі плануємо менш витрат�

ні розробки.

— Що дає обраний шлях? Які
його переваги?

— Для прикладу розглянемо док�

ладніше програму «Корвет». Термін

її реалізації — до 2021 року. Вже в

2016 році ми маємо завершити

розробку і виготовити в рамках

дослідно�конструкторської робо�

ти головний корабель, оснащений

Ìîäåðí³çîâàíèé Ì³-24 ìàº ñó÷àñíèé

ïîòóæíèé äâèãóí, ñèñòåìó íàâåäåííÿ ðàêåò,

íîâèé ïðèëàä í³÷íîãî áà÷åííÿ òîùî. 

Òîáòî öå âæå ïðàêòè÷íî íîâèé âåðòîë³ò! 
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сучасним озброєнням, та провести

його державні випробовування.

Тобто через чотири роки корвет

має бути прийнятий на озброєння.

На стадії завершення дослідно�

конструкторської роботи з роз�

робки корвета розпочнеться

(2014–2020 рр.) серійне виготов�

лення ще трьох кораблів цього

класу.

Таким чином, по�перше, отрима�

ємо сучасний корвет, який повніс�

тю відповідатиме вимогам Зброй�

них Сил України. По�друге, оскіль�

ки він буде створюватися та буду�

ватися в рамках внутрішньої і

зовнішньої кооперації, ми вдихне�

мо за рахунок державного оборон�

ного замовлення життя у вітчизня�

ні наукові організації та корабле�

будівні підприємства й водночас

наочно покажемо світу, що Україна

є й буде морською державою. До

речі, 70 відсотків проекту — укра�

їнська складова і лише 30% — іно�

земна. Як відомо, корвет розробляє

вітчизняний центр кораблебуду�

вання, а будуватиме Чорномор�

ський суднобудівний завод (м. Ми�

колаїв), співпрацюючи з багатьма

іншими українськими підприємс�

твами. А те, чого ми не можемо ви�

готовити в Україні, буде закуплено

в іноземних партнерів. Зокрема, на

корветі встановлюватимуться аме�

риканські дизельні двигуни, італій�

ська головна гармата, французько�

італійські торпедні системи, фран�

цузькі ракети, малокаліберна гар�

мата спільного виробництва

Швейцарії та Німеччини. Ми про�

вели моніторинг усіх, хто міг взяти

участь у будівництві, й зробили су�

то прагматичний вибір за стандар�

тною схемою «ціна�якість». У кор�

веті все надсучасне: корпус, двигун,

озброєння, автоматизована систе�

ма управління. За рахунок цього

корабель стає експортнопридат�

ним. До речі, навіть на нинішньому

етапі на нього вже є замовники з

інших країн. Отож, окрім всього,

Міністерство оборони забезпе�

чить значний внесок в експортний

потенціал України. Аби ніхто не

сумнівався у цій тезі, повернуся ще

раз до прикладу Туреччини. Вкла�

даючи через своє оборонне ві�

домство до 50% в озброєння, ця

країна ефективно підняла свій

оборонно�промисловий ком�

плекс. Нині за обсягами експорту

озброєння власного виробництва

Туреччина увійшла у число світо�

вих лідерів.

— Як Ви оцінюєте перспекти�
ви Ан�70? 

— Більшість його головних пара�

метрів перевищує європейський

літак аналогічного типу — А400.

Назву лише декілька. У «європей�

ця» на цей час вантажопідйомність

35 т, наш бере 47 т. А 400 сідає тіль�

ки на тверді покриття, Ан�70 може

злітати і сідати на грунтові покрит�

тя. Окрім цього, довжина злітної

смуги у нього значно коротша, що

особливо важливо в бойових умо�

вах. І останнє порівняння: вартість

А400 — 129 млн євро, очікувана

вартість Ан�70 — до 80 млн євро.

Отож, перспективи Ан�70 величез�

ні. Як відомо, Російська Федерація

передбачає закупівлю 60 літаків

АН�70.

Отже, резюме таке: вкладаймо

гроші у розвиток. Аби переломити

старі стереотипи, слід докласти ве�

ликих зусиль, але ми це зробимо.

І в Мінекономіки, і в Мінфіні.

— Проекти давно паперовою
текою подорожують по відом�
чих кабінетах. Коли можна
очікувати їх прийняття?

— У радянські часи був анекдот,

резюме якого — найбільш потуж�

ною рушійною силою є чиновни�

ки органів влади.

Сім місяців проекти програм

розвитку озброєння та військової

техніки на 2011–2015 роки, ство�

рення ракетного комплексу «Сап�

сан» у виснажливих баталіях про�

сувались шляхом погодження у

центральних органах виконавчої

влади. Станом на 1 липня поточно�

го року проекти державних цільо�

вих оборонних програм: розвитку

озброєння та військової техніки на

2011–2015 роки, створення та ви�

робництва багатофункціонально�

го ракетного комплексу «Сапсан»,

Ïåðñïåêòèâè Àí-70 ÷óäîâ³. Àäæå á³ëüø³ñòü

éîãî ãîëîâíèõ ïàðàìåòð³â ïåðåâèùóº

ºâðîïåéñüêèé ë³òàê àíàëîã³÷íîãî òèïó.
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будівництва кораблів класу «кор�

вет» погоджені відповідними орга�

нами виконавчої влади з позитив�

ним висновком Мін’юсту і опра�

цьовуються у Секретаріаті Кабіне�

ту Міністрів України. Розгляд та

прийняття програм Урядом Украї�

ни очікується у липні цього року.

Загальнодержавна програма

створення та виробництва вій�

ськово�транспортного літака Ан�

70 прийнята законом України у

2004 році, а у червні 2011 року від�

коригована змінами до держбюд�

жету 2011 року.

Прийняття зазначених програм

є гарантією їх фінансування за

держбюджетами цього та наступ�

них років, що є вирішальним у їх

реалізації.

— Чи є складнощі з помісяч�
ним фінансуванням розвитку
ОВТ у цьому році?

— Ми повністю профінансовані

за планом в межах призначення, і

ці кошти пішли на закупівлю, роз�

робку і модернізацію ОВТ. Цього�

річ державне оборонне замовлен�

ня на противагу іншим рокам за�

працювало не восени, а вже в бе�

резні. Напередодні були проведені

належні процедури щодо закупівлі

продукції та послуг за державні

кошти. Ми прогнозуємо отримати

реальний результат роботи. З цією

метою переглянуто пріоритет�

ність замовлень, заморожено всі

другорядні напрямки. Таким чи�

ном, нині кошти працюватимуть

на визначену групу пріоритетів. Це

авіація, ракетна техніка, засоби по�

вітряної оборони, тренувальна

техніка для підготовки особового

складу.

— Хотілось ще поговорити
про реформування виробни�
чого сектору. Чи не спричи�
нить негативного впливу на
державні ремонтні підприємс�
тва Міноборони те, що нещо�
давно їх передали у підпоряд�
кування Державного концер�
ну «Укроборонпром»?

— Гадаю, ні. Справа в тому, що

Міноборони впливає на фінансо�

во�економічний стан цих підпри�

ємств дуже слабко. За п’ять мину�

лих років середнє завантаження

ремонтних підприємств за замов�

ленням Міністерства оборони в

фінансовому плані склало 10–12%

від фактичних обсягів їх вироб�

ництва, а в минулому році цей по�

казник знизився до 5% і на цьому

рівні залишається по сьогодні. То�

му говорити, що ми впливаємо на

фінансово�економічний стан під�

приємств Міністерства оборони

просто недоречно. Зрозуміло, що

при збільшенні оборонного фі�

нансування в цілому, ми будемо

відповідно завантажувати в першу

чергу підприємства українського

ОПК. З причини передачі ремон�

тних підприємств «Укроборон�

прому», нині маємо їх невизначе�

ний стан: з одного боку «де�юре»

вони увійшли до складу Державно�

го концерну, а з іншого — фактич�

но не виконані обов’язкові норма�

тивні процедури щодо завершен�

ня їх передачі. Для цього слід

провести аудит, державну кон�

трольно�ревізійну перевірку, має

пройти розділення майна на цих

підприємствах, зокрема того, що

належить Міноборони. І тільки

після цього підприємства будуть

передані з балансу на баланс. Нині

керівництво Міноборони і «Укро�

боронпрому» напрацьовують вза�

ємодію, аби не втратити на цей пе�

ріод управління підприємствами.

Як відомо, будь�який «самотьок»

неминуче призводить до знижен�

ня потужності та ефективності ви�

робництва. На нинішньому етапі

завершується опрацювання пи�

тання щодо створення Міноборо�

ни та «Укроборонпромом» міжві�

домчої постійно діючої робочої

комісії.

— А чи не створить передача
зазначених підприємств проб�
лем з ремонтом техніки Зброй�
них Сил?

— Як я вже зазначав, сьогодні ми

спрямовуємо нашу діяльність в

уряді і в державі для збільшення фі�

нансування у сферу ОВТ. Нам як за�

мовнику для того, щоб здійснюва�

ти капітальний ремонт, модерніза�

цію та інші роботи не важливо, ві�

домче це підприємство чи ні, адже

має працювати принцип — «за�

мовлення отримує той, хто зро�

бить якісніше і дешевше». Водно�

час я не бачу ніякої загрози в тому,

що сьогодні підприємства вийшли

з�під даху Міноборони. Вони й ра�

ніше не працювали собі на збиток.

У будь�яке держзамовлення закла�

дався прибуток. Так буде і надалі.

Заводи не отримуватимуть менше

й не заломлюватимуть ціни, адже є

нормативні вимоги, які слід вико�

нувати, до якої б сфери управління

підприємства не належали.

²íòåðâ’þ â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Òàíê Ò-64, ÿêèé ñòî¿òü ó íàñ íà îçáðîºíí³,

ìè äîâîäèìî äî ð³âíÿ «Áóëàòà»: çàì³íþºìî

äâèãóí ³ç 750 íà 850 ê.ñ., óäîñêîíàëþºìî

ñèñòåìó í³÷íîãî áà÷åííÿ, ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ

òà ëàçåðíîãî ïðèö³ëþâàííÿ ðàêåò òîùî. 
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Óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüê³ ì³æíàðîäí³ íàâ÷àííÿ «Ñ³ áðèç — 2011» — âæå ³ñ-

òîð³ÿ.

×åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü ïðîòÿãîì ìàéæå äâîõ òèæí³â âîíè ïðîõîäèëè íà òåðè-

òîð³¿ Çàõ³äíî¿ â³éñüêîâî-ìîðñüêî¿ áàçè ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè, çîêðåìà, íà â³éñüêî-

âèõ àåðîäðîìàõ «Ñàêè», «Êóëüáàê³íî», «Øê³ëüíèé», ìîðñüêîìó òà çàãàëüíî-

â³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³ «Øèðîêèé Ëàí», îêðåìèõ ïðè÷àëàõ Îäåñüêîãî ìîðñüêîãî

òîðãîâåëüíîãî ïîðòó òà ìîðñüêîãî ïîðòó «Ï³âäåííèé».

Ó â³éñüêîâèõ ìàíåâðàõ áóëî çàä³ÿíå äî 30 êîðàáë³â, êàòåð³â òà ñóäåí, ÿê³ ï³ä

÷àñ àêòèâíî¿ ôàçè áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà 7 áàãàòîíàö³îíàëüíèõ òàêòè÷íèõ ãðóï,

äî ÿêèõ óâ³éøëè ðàêåòíèé êðåéñåð ÂÌÑ ÑØÀ «Ìîíòåðåé», ôðåãàò ÂÌÑ Òó-

ðå÷÷èíè «Ôàò³õ», êîðâåò ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè «Òåðíîï³ëü», äåñàíòí³ êîðàáë³ «Êîñ-

òÿíòèí Îëüøàíñüêèé» ³ «Ê³ðîâîãðàä» òà ³íø³.

Çà ëåãåíäîþ íàâ÷àíü îá’ºêò «Ïåðëèíà» á³ëÿ ñåëèùà ×àáàíêà áóâ óìîâíîþ

ñòðàòåã³÷íîþ áàçîþ ñóïðîòèâíèêà, äå çíàõîäèëèñü ñêëàäè îçáðîºííÿ, ïðîäî-

âîëüñòâà, ïàëüíîãî òà ðå÷îâîãî ìàéíà. Òîìó ãîëîâíèì çàâäàííÿì çàõîäó áóëî

çàõîïëåííÿ îá’ºêòà, âçÿòòÿ éîãî ï³ä êîíòðîëü òà çíèùåííÿ ó ðàç³ îïîðó éîãî

ïåðñîíàëó. 

Îïåðàö³þ ðîçïî÷àëè âíî÷³ ç âèñàäêè ðîçâ³äóâàëüíîãî âçâîäó äëÿ çàõîïëåí-

íÿ ïëàöäàðìó âèñàäêè ³ êîðèãóâàííÿ ä³é ïîâ³òðÿíîãî äåñàíòó. Âðàíö³ ïîâ³òðÿ-

íèé äåñàíò ç³ ñêëàäó äåñàíòíî-øòóðìîâî¿ ðîòè áàòàëüéîíó ìîðñüêî¿ ï³õîòè

ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè ïðîâ³â ïîâ³òðÿíå äåñàíòóâàííÿ ç ë³òàêà ÀÍ-26. Â³éñüêîâî-

ñëóæáîâö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì êàï³òàíà Âàäèìà Áîíäàðåíêà ï³ñëÿ ïðèçåìëåííÿ

ðîçøèðèëè çàõîïëåíèé ïëàöäàðì ³ óòðèìóâàëè éîãî äî ï³äõîäó îñíîâíî¿ ñèëè

ïåðøî¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè, ÿêîþ êîìàíäóâàâ êîìàíäèð óêðà¿íñüêîãî áàòàëüéîíó

ìîðñüêî¿ ï³õîòè ï³äïîëêîâíèê Îëåêñàíäð Êîíîòîïåíêî. «×îðí³ áåðåòè» 1-¿ ðî-

òè ìîðñüêî¿ ï³õîòè, äå êîìàíäèðîì ðîòè êàï³òàí Îëåã Ñàâ³íîâ, óñï³øíî ïðîâå-

ëè ìîðñüêå äåñàíòóâàííÿ íà áðîíåòðàíñïîðòåðàõ ç ÂÄÊ «Êîñòÿíòèí Îëüøàí-

ñüêèé» òà ï³äòðèìàëè ðîçãîðòàííÿ áîéîâèõ ä³é óäàðíî¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè ¹1 ïî

çàõîïëåííþ «âîðîæîãî» îá’ºêòà «Ïåðëèíà». 

Ï³ñëÿ çàõîïëåííÿ òà íåéòðàë³çàö³¿ óãðóïîâàííÿ ñóïðîòèâíèêà ïîáëèçó ñåëè-

ùà ×àáàíêà òàêòè÷íà ãðóïà ¹1 ïðîâåëà ïåðåâåçåííÿ çàõîïëåíîãî ìàéíà òà

îçáðîºííÿ äî ïóíêòó çàâàíòàæåííÿ, à ùå ï³äãîòîâêó äî ïåðåäà÷³ ïîâíîâàæåíü

ï³äðîçä³ëàì òàêòè÷íî¿ ãðóïè ¹ 2, ÿêîþ êîìàíäóâàâ ï³äïîëêîâíèê ìîðñüêî¿ ï³-

õîòè ÑØÀ Êð³ññ Âîòê³íñ.

Âîäíî÷àñ íà îñòð³â Òåíäð³âñüêà êîñà âðàíö³ áóëî âèñàäæåíî áàãàòîíàö³î-

íàëüíèé äåñàíò ³ç ÑÄÊ «Ê³ðîâîãðàä» (öå îñîáîâèé ñêëàä 2-¿ ðîòè áàòàëüéîíó



ìîðñüêî¿ ï³õîòè íàö³îíàëüíèõ ÂÌÑ,

àåðîìîá³ëüíî¿ ðîòè Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, ï³äðîçä³ëó ìîð-

ñüêî¿ ï³õîòè ÑØÀ òà ï³äðîçä³ë³â ç

Ìàêåäîí³¿ òà Ãðóç³¿), ÿêèé ïðîâ³â

áëèñêó÷ó îïåðàö³þ ³ç çàõîïëåííÿ òà

ë³êâ³äàö³¿ áàçè ï³ðàò³â.

Çà ñëîâàìè êîìàíäèðà îêðåìîãî

áàòàëüéîíó ìîðñüêî¿ ï³õîòè Öåíòðó

â³éñüê áåðåãîâî¿ îáîðîíè ÂÌÑ ÇÑ

Óêðà¿íè ï³äïîëêîâíèêà Îëåêñàíäðà

Êîíîòîïåíêà, «Ñ³ áðèç — 2011» íà-

äàâ óêðà¿íñüêèì ìîðñüêèì ï³õîòèí-

öÿì ³äåàëüíó ìîæëèâ³ñòü âèïðîáóâà-

òè ñåáå çà ðåàëüíèõ óìîâ ó ñêëàä³ áà-

ãàòîíàö³îíàëüíîãî ìèðîòâîð÷îãî áà-

òàëüéîíó. Ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì òà

äîñÿãíåííÿì íàâ÷àíü êîìàíäèð áà-

òàëüéîíó ââàæàº òå, ùî â³éñüêîâî-

ñëóæáîâö³ ç áàãàòüîõ êðà¿í íå âòðà-

÷àëè äîðîãîö³ííîãî ÷àñó, à ä³ÿëè

øâèäêî, ñèíõðîííî òà çëàãîäæåíî.

², ùî íàéâàæëèâ³øå, êîæåí «÷îðíèé

áåðåò» çíà÷íî ï³äâèùèâ ñâ³é ïðîôå-

ñ³éíèé ð³âåíü.

Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè áàãàòîíàö³î-

íàëüíèõ íàâ÷àíü, ïîë³òè÷íèé ðàäíèê

êîìàíäóâà÷à ÂÌÑ ÑØÀ â ªâðîï³ ³

Àôðèö³ Äæåéìñ Ìàêã³ ï³äêðåñëèâ,

ùî äðóæáà ç Óêðà¿íîþ º äóæå âàæëè-

âîþ äëÿ ÑØÀ. 

— Íåçâàæàþ÷è íà åêîíîì³÷í³

ïðîáëåìè â ÑØÀ, ìè íàäàëè òðè êî-

ðàáë³ òà áëèçüêî 1,5 òèñÿ÷³ â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â. Ìè çàö³êàâëåí³ â òîìó,

ùîá äîïîìàãàòè Óêðà¿í³ ñòàâàòè

ñèëüí³øîþ ïðîòè òåðîðèçìó. Ìè çà-

ö³êàâëåí³ â òîìó, ùîá ïîêðàùèòè íà-

øó ñï³âïðàöþ, ùîá ìè çìîãëè ñï³ëü-

íî ïîáîðîòèñÿ ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ, —

çàçíà÷èâ ïîë³òðàäíèê êîìàíäóâà÷à

ÂÌÑ ÑØÀ. — ß äóæå çàäîâîëåíèé

òèì, ùî ö³ íàâ÷àííÿ áóëè ïðîâåäåí³

ÿê³ñíî. Â³äïðàöüîâàíî îðãàí³çàö³þ

âçàºìîä³¿ ùîäî ïëàíóâàííÿ ³ ïðîâå-

äåííÿ àíòèï³ðàòñüêî¿ îïåðàö³¿. Õî÷ó

íàãîëîñèòè: ïåðåä òèì, ÿê çàéìàòèñÿ

ïðîòèä³ºþ ï³ðàòñòâó â Àäåíñüê³é çà-

òîö³ òà ³íøèõ ì³ñöÿõ á³ëÿ áåðåã³â Àô-

ðèêè, ìè ïîâèíí³ ï³äãîòóâàòèñÿ äî ö³-

º¿ ñïðàâè, ùîá åôåêòèâíî âèêîíóâà-

òè âñ³ çàâäàííÿ.

Âñüîãî æ ó áåðåãîâîìó êîìïîíåíò³

ôëîòñüêèõ ìàíåâð³â óìîâíîãî ïðî-

òèâíèêà «çíèùóâàëè» áëèçüêî 1000

â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ç Óêðà¿íè,

ÑØÀ, Ìîëäîâè, Ìàêåäîí³¿, Ãðóç³¿ òà

Âåëèêîáðèòàí³¿. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü áóëà

çàñòîñîâàíà é òåõí³êà. Òàê, íà ñóõî-

äîë³ áîéîâ³ ä³¿ âåëè 20 ÁÒÐ-80, 26

àìåðèêàíñüêèõ «Õàìåð³â» òà äî 40

îäèíèöü ³íøî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ òåõí³êè.

Áàãàòî ðîáîòè áóëî ³ â àâ³àö³¿. Ó ïî-

â³òð³ ó âçàºìîä³¿ ç â³éñüêîâèìè ìîðÿ-

êàìè âèêîíóâàëè çàâäàííÿ 13 ë³òàê³â

òà âåðòîëüîò³â, çîêðåìà äâà ë³òàêè

ÁÅ-12, äâà âåðòîëüîòè ÊÀ-27 òà

îäèí Ì²-14, ÷îòèðè òðàíñïîðòí³ òà

îäèí ñàí³òàðíèé âåðòîë³ò Ì²-8 àð-

ì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³

ïàòðóëüíèé ë³òàê P-3 «Îð³îí» ÂÌÑ

ÑØÀ. Çà âåñü ïåð³îä òðåíóâàíü àâ³à-

ö³éíà òåõí³êà âèêîíàëà 105 ïîëüîò³â

òà ïðîâåëà ó ïîâ³òð³ 82 ãîäèíè.

Ï³äâîäÿ÷è ï³äñóìêè íàâ÷àíü,

êîìàíäóâà÷ ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè àäì³ðàë

Â³êòîð Ìàêñèìîâ àêöåíòóâàâ óâàãó

íà òîìó, ùî ãîëîâíà ìåòà ìàíåâð³â,

ÿêà ïîëÿãàëà â ãîòîâíîñò³ ì³æíàðîä-

íèõ ñèë åôåêòèâíî ðåàãóâàòè íà

ìîæëèâ³ ëîêàëüí³ âèêëèêè, áóëà äî-

ñÿãíóòà. Ï³äòâåðäæåííÿì òîìó º óñ-

ï³øíå â³äïðàöþâàííÿ áàãàòüîõ çàâ-

äàíü â ìîðñüêîìó, áåðåãîâîìó òà

àâ³àö³éíîìó êîìïîíåíòàõ.

— Íàøèìè êîðàáëÿìè ïðîéäåíî

ïîíàä 8 òèñÿ÷ ìîðñüêèõ ì³ëü, ìîð-

ñüêèìè ï³õîòèíöÿìè òà àåðîìîá³ë³ñ-

òàìè çä³éñíåíî ïîíàä 680 ñòðèáê³â ç

ïàðàøóòîì, â³éñüêîâ³ âîäîëàçè òðå-

íóâàëèñÿ ï³ä âîäîþ óïðîäîâæ 640

ãîäèí, âëó÷íî âèêîíàíî àðòèëåð³é-

ñüê³ ñòð³ëüáè ïî óìîâíèõ ìîðñüêèõ

ö³ëÿõ «ïðîòèâíèêà». Â áåðåãîâîìó

êîìïîíåíò³ ïîäîëàíî ïîíàä 6 òèñÿ÷

ê³ëîìåòð³â, â àâ³àö³éíîìó — çä³éñíåíî

ïîíàä 100 ïîëüîò³â àâ³àö³¿, à çàãàëü-

íèé íàë³ò åê³ïàæ³â ñêëàâ 82 ãîäèíè.

Ùîðîêó íàø³ ñï³ëüí³ ä³¿ íà ñóõîäîë³, â

ìîð³ é ïîâ³òð³ âèõîäÿòü íà ÿê³ñíî íîâ³

ðóáåæ³ âäîñêîíàëåííÿ, à îòðèìàí³ â

õîä³ íàâ÷àíü «Ñ³ áðèç — 2011» ïðî-

ôåñ³éí³ íàâè÷êè ³ âì³ííÿ º çàïîðóêîþ

ïîäàëüøîãî óñï³øíîãî âèêîíàííÿ

çàâäàíü çà ïðèçíà÷åííÿì, çîêðåìà â

àñïåêòàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äòðèìàííÿì

ìèðó â ×îðíîìîðñüêîìó ðåã³îí³, —

ï³äñóìóâàâ àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñè-

ìîâ.

Êîìàíäóâàííÿ áàãàòîíàö³îíàëüíèìè

ñèëàìè íàâ÷àíü çä³éñíþâàëè ç óêðà¿í-

ñüêî¿ ñòîðîíè êàï³òàí 1 ðàíãó Äåíèñ

Áåðåçîâñüêèé, à ç àìåðèêàíñüêî¿ — êà-

ï³òàí 1 ðàíãó Äåí³åë Øåáëåð.

Ó õîä³ àêòèâíî¿ ôàçè «Ñ³ áðèç —

2011» çàâäàííÿ âèêîíóâàëè ìàéæå

âñ³ ñèëè íàâ÷àíü, ó ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ç

³íîçåìíèìè â³éñüêîâèìè àâ³àö³éí³,

ìîðñüê³ òà íàçåìí³ ï³äðîçä³ëè ë³êâ³-

äóâàëè óìîâíó íåáåçïåêó òà óñï³øíî

äîñÿãëè ãîëîâíî¿ ìåòè íàâ÷àíü —

â³äïðàöþâàííÿ çà ñòàíäàðòàìè

ÍÀÒÎ ä³é áàãàòîíàö³îíàëüíèõ øòàá³â

òà ñèë ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìèðîòâîð-

÷î¿ îïåðàö³¿.

Ôîòîðåïîðòàæ Î. Õðàìîâà, 

Ñ. ×îðíîãî, Ð. Ñåìåíþêà
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Саме таке бачення закладене у

Стратегію міжнародної миротвор�

чої діяльності, яка затверджена

Указом Президента України і виз�

начає миротворчість як важливу

складову зовнішньої політики на�

шої держави, один з важливих на�

прямів забезпечення національної

безпеки, реалізації інтересів дер�

жави. І це є принциповим. Страте�

гією також окреслені механізми

реалізації національних інтересів у

цьому процесі. 

Генеральний штаб Збройних

Сил України спільно з Міністерс�

твом оборони України, видами

Збройних Сил активно працюють

в напрямку реалізації положень

Стратегії. Зокрема, протягом року

було створено нову систему управ�

ління миротворчими континген�

тами та персоналом з розподілом

відповідальності між Генеральним

штабом і видами Збройних Сил.

Здійснюються заходи, спрямовані

на алгоритмізацію та досягнення

чіткої координації дій органів дер�

жавної влади на етапах розгортан�

ня (направлення) українських ми�

ротворчих контингентів. Активі�

зовано співробітництво Генераль�

ного штабу Збройних Сил України

з Секретаріатом ООН (проведено

експертні візити з питань миро�

творчості, вирішено питання під�

вищення ставок відшкодування за

наліт авіаційної техніки, переве�

зень контингентів та авіаційної

техніки за рахунок ООН, опрацьо�

вано можливості відновлення вер�

тольотів Мі�8 за рахунок інозем�

них інвесторів та інші).

Проведена робота з удоскона�

лення системи відбору та підготов�

ки військовослужбовців до вико�

нання завдань у складі міжнарод�

них місій (операцій). Наразі

відбувся суттєвий прогрес в проце�

дурних питаннях щодо забезпе�

чення відновлення та закупівлі не�

обхідних для миротворчої діяль�

ності техніки і озброєння. 

В цілому за роки незалежності

України понад 37 тисяч українців

взяли участь у 28 операціях з під�

тримання миру у різних країнах

світу; проведено перекидання мо�

рем та повітрям близько 74 тисяч

військовослужбовців; в місіях про�

ведено понад 46 тисяч вильотів лі�

таків та вертольотів з середнім на�

льотом в перерахуванні на річний

цикл 300–360 годин на екіпаж. До

речі, це один з найкращих світо�

вих показників. Тобто за 6 місяців

участі в миротворчій операції наш

льотчик отримує такий досвід

льотної роботи, на який в Україні

потрібно декілька років. Здійснено

АКТУАЛЬНО

Х*ФАКТОР
Ì³æíàðîäíà ìèðîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü — öå ñåðéîçíå
íàäáàííÿ íàøî¿ äåðæàâè, ÿêå ïðàöþº íà ¿¿ áåçïåêó,
ì³æíàðîäíèé ³ì³äæ òà àâòîðèòåò, ñïðèÿº ï³äòðèìàííþ
áîºçäàòíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ðîçâèòêó ¿õ ñïðî-
ìîæíîñòåé ùîäî àäåêâàòíîãî ðåàãóâàííÿ íà ñó÷àñí³
çàãðîçè íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ äåðæàâè ó âîºíí³é ñôåð³.

УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА
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11 походів кораблів із загальною

протяжністю маршруту понад 44

тисячі морських миль. Фактично,

це два навколосвітніх переходи.

Отримано від ООН у якості від�

шкодування за миротворчу діяль�

ність близько 400 мільйонів дола�

рів США.

За цією статистикою — важкий

ратний труд українських миро�

творців, які в умовах, пов’язаних з

ризиком для життя, забезпечують

мир та стабільність. Ми маємо ба�

гато позитивних відгуків та подяк

від Секретаріату ООН, командува�

чів сил місій та країн�партнерів за

те, як наші військовослужбовці

роблять цю важливу справу. 

Наразі активно проводиться ро�

бота щодо удосконалення, так би

мовити, військової складової ми�

ротворчості. Насамперед, це сто�

сується забезпечення повноцінної

та якісної підготовки миротвор�

чих контингентів і персоналу. 

По�перше, це опанування теоре�

тичних засад проведення опера�

цій з підтримання миру та врегу�

лювання криз, вивчення і узагаль�

нення українського досвіду у цих

операціях. Це той базис, на якому

будується вся система миротвор�

чості Збройних Сил України. По�

друге, це якісний підбір персоналу

з метою забезпечення комплекту�

вання контингентів професійно

підготовленими військовослуж�

бовцями. Особлива увага приділя�

ється офіцерам, які отримали ми�

ротворчий досвід та добре зареко�

мендували себе у міжнародному

середовищі. І нарешті, це бойова

підготовка підрозділів і персоналу,

відповідно до визначених вимог

участі в конкретних операціях. Ок�

реме питання — це мовна підго�

товка. Взагалі, і це не є відкриттям,

володіння англійською та іншими

іноземними мовами у більшості

розвинених країн розглядається у

якості одного з головних критеріїв

просування офіцерів по службі.

Зазначене повною мірою стосу�

ється і нас.

Чимало зроблено, та не менш

важливо продовжувати роботу по

реалізації ідеї функціонального

об’єднання усіх інтелектуальних і

матеріально�технічних можливос�

тей Навчально�наукового центру

міжнародної миротворчої діяль�

ності Національного університету

оборони України, який офіційно

визнаний ООН як навчальний зак�

лад з підготовки миротворчого

персоналу, та Міжнародного цен�

тру миротворчості та безпеки у

Яворові. 

Важливим питанням є підтри�

мання стійкого та безперервного

управління контингентами і пер�

соналом. Йдеться про системні

розпорядчо�регуляторні функції

структурних підрозділів Генераль�

ного штабу та видів Збройних Сил

щодо усіх питань повсякденної та

бойової діяльності контингентів у

місії. На підставі отриманого досві�

ду опрацьовуються пропозиції та

приймаються рішення щодо удос�

коналення системи управління

контингентами.

Окремим рядком стоять питання,

пов’язані з попередженням тропіч�

них інфекційних хвороб, втілен�

ням сучасних підходів до соціаль�

но�психологічної та медичної реа�

білітації військовослужбовців після

виконання миротворчих завдань.

Військові лікарі постійно відстежу�

ють та запроваджують досвід та ре�

абілітаційні методики, які застосо�

вуються у провідних країнах світу

щодо попередження, діагностики,

профілактики та ефективного ліку�

вання цих хвороб. 

Але, якщо подивитися на питан�

ня миротворчої діяльності більш

глибоко та системно, то тут є ши�

роке поле для удосконалення. На�

самперед, йдеться про сам підхід

до миротворчості. У Стратегії виз�

начено, що сучасні миротворчі

операції за своїм характером не є

суто військовими. Вони все більше

набувають всеохоплюючого, ком�

плексного цивільно�військового

характеру. 

Досвід проведення операцій на

Балканах, в Афганістані та на аф�

риканському континенті свідчить

про наполегливе просування краї�

нами�контрибуторами операцій

власних політичних та економіч�

них інтересів. Сьогодні долар,

вкладений в миротворчість, дає ба�

гатократний прибуток. Це вже сві�

товий досвід. Саме тому в цьому

напрямі Секретаріатом ООН, ін�

шими безпековими організаціями

проводиться системна робота що�

до реформування миротворчості.

За останні п’ять років це дозволи�

ло стимулювати нарощення ми�

ротворчих сил ООН з 35 до майже

116 тисяч осіб.

Переконаний, що при розгляді і

прийнятті рішення щодо участі ук�

раїнських миротворчих контин�

гентів (персоналу) в операціях з

підтримання миру повинен засто�

совуватися принцип: до країни, в

якій розгорнута місія, за україн�

ськими миротворцями мають піти

політики, дипломати, ділові та

промислові представники. Це є

принциповим.

Крім цього, сучасний характер

криз вимагає оперативно вирішу�

вати усі питання, які стосуються

АКТУАЛЬНО

Óêðà¿íñüê³ ìèðîòâîðö³ çä³éñíèëè ïîíàä

46 òèñÿ÷ âèëüîò³â ç ñåðåäí³ì íàëüîòîì

â ïåðåðàõóâàíí³ íà ð³÷íèé öèêë 300-360

ãîäèí íà åê³ïàæ. Öå îäèí ç íàéêðàùèõ

ïîêàçíèê³â ó ñâ³ò³. 

Ô
î

òî
 Â

.Ê
î

â
à

ë
ü

î
â

à

Ô
î

òî
 Â

.Ê
î

â
à

ë
ü

î
â

à



16

направлення на запрошення ООН

сил та засобів до місії (операції), їх

всебічного забезпечення. Але, на

жаль, існуюча система прийняття

рішень занадто тривала та забю�

рократизована. 

Тому, на мій погляд, назріла гос�

тра необхідність удосконалення

системи прийняття та реалізації

рішень щодо направлення кон�

тингентів, персоналу до миро�

творчих місій. Для цього необхід�

но створити ефективну систему

взаємодії відповідних органів ви�

конавчої влади. На моє переконан�

ня, ця діяльність повинна коорди�

нуватися Радою національної без�

пеки і оборони України, адже на

цей орган покладено функцію ор�

ганізації розроблення плану реалі�

зації Стратегії та контроль за вико�

нанням відповідних рішень Ради. 

Потребують удосконалення пи�

тання ресурсного забезпечення та

управління ресурсами. Йдеться

про повноту задоволення потреб

миротворчої діяльності, своєчасне

оформлення та реалізацію догово�

рів, закупівлю матеріальних засо�

бів і послуг та інше. Набутий досвід

свідчить, що ці процеси потребу�

ють більшої уваги, алгоритмізації

та суворого дотримання обраного

порядку дій.

Важливим напрямом є забезпе�

чення ресурсами розгортання но�

вих контингентів. Запрошення Ук�

раїні до участі в міжнародній опе�

рації та політичне рішення про

приєднання до неї можуть надійти

у будь�який момент. Саме тому тут

слід мати не прив’язані до оборон�

ного бюджету механізми забезпе�

чення. Видатки Міноборони при�

значаються під вже розгорнуті опе�

рації і неможливо знайти в них де�

кілька десятків мільйонів гривень,

щоб розгорнути новий контин�

гент. Як варіант, доцільно передба�

чати відповідні кошти у резервно�

му фонді державного бюджету. 

Також залишається невиріше�

ним питання використання кош�

тів, які надходять у рамках відшко�

дувань з боку ООН за діяльність на�

ших контингентів, на потреби під�

готовки миротворчих підрозділів

та підтримання належного рівня

боєготовності озброєння та вій�

ськової техніки.

Надзвичайно важливим і гос�

трим є питання створення таких

умов, за яких участь військово�

службовців в операціях з підтри�

мання миру буде привабливою і

вмотивованою. 

Слід зазначити, що завдяки Пре�

зидентові України — Верховному

Головнокомандувачу Збройних

Сил України, Уряду нашої держави,

Міністру оборони та начальнику

Генерального штабу — Головноко�

мандувачу Збройних Сил України,

усім причетним органам держав�

ної влади вирішено питання сто�

відсоткового підвищення грошо�

вої винагороди в іноземній валюті

нашому контингенту в Кот�д’Івуарі

та збільшення у 2,5 рази цього по�

казника для усіх миротворців, по�

чинаючи з наступного року.

Безумовно, це серйозна мотива�

ція. Але тут є ще над чим працюва�

ти спільно з причетними мініс�

терствами. Насамперед йдеться

про уніфікацію надбавок нашим

миротворцям�льотчикам. Гене�

ральний штаб Збройних Сил Укра�

їни активно працює у цьому на�

прямі, але, на жаль, станом на сьо�

годні це питання остаточно не ви�

рішено.

В цьому контексті згадується

один випадок. Колись, ще за радян�

ських часів, на флот прибула комі�

сія з Москви. Одним із її завдань

було вивчення доцільності забез�

печення плавскладу додатковим

продовольчим пайком. Щоб безпо�

середньо, як то кажуть, на місці оці�

нити ситуацію, керівникові комісії

запропонували вийти на бойовому

кораблі в море. Цікавим є те, що ко�

ли корабель зайшов в морський

полігон, усі питання були зняті.

Тобто оточуюче середовище по�

різному бачиться у м’якому кріслі

кабінету та на борту бойового ко�

рабля в Середземному морі або

ударного вертольота Мі�24 в Кот�

д’Івуарі. Для приведення до одного

знаменника, можливо, слід розгля�

нути питання участі посадовців

причетних міністерств та відомств,

наприклад, у ротації нашого верто�

літного підрозділу в Ліберії. До речі,

така практика існує в США, Великій

Британії та інших країнах, коли

представники уряду відвідують ми�

ротворчі контингенти. 

Хотів би наголосити, що ціна пи�

тання надбавок складає 1,3 мільйо�

на гривень на рік — це приблизно

0,8% від тих коштів, які ми отрима�

ємо в якості відшкодування від

ООН. Але користь від цього може

бути значно більшою. Вона — в

площині підготовки та збереження

досвідчених кадрів, забезпечення

миру та стабільності у кризових

регіонах, просування національ�

них інтересів.

Наші льотчики, які пройшли ми�

ротворчі операції — це високо�

класні професіонали�«тисячники»

(з нальотом понад 1000 годин), елі�

та армійської авіації Збройних Сил

України. Взагалі, участь у миро�

творчих операціях дозволяє розви�

вати високі професіональні здіб�

ності українських військовослуж�

бовців, їх вміння ефективно діяти у

різноманітних кризових ситуаціях.

Як виміряти вартість того, що

роблять українські миротворці —

військові вертолітники, моряки,

десантники, лікарі, сапери та бага�

то інших, які кожного дня відво�

дять загрози воєнного характеру?

Наприклад, українські сапери під

час участі в операціях з підтриман�

ня миру знешкодили майже 294

тисячі боєприпасів та саморобних

вибухових пристроїв. Це сотні ти�

сяч врятованих життів мирних лю�

дей. І це дійсно безцінно. 

Актуальним є питання перспек�

тив нашої участі в миротворчій ді�

яльності. Важливість цього, як сут�

АКТУАЛЬНО

Óêðà¿íñüê³ ñàïåðè ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ 

â îïåðàö³ÿõ ç ï³äòðèìàííÿ ìèðó 

çíåøêîäèëè ìàéæå 294 òèñÿ÷³ áîºïðèïàñ³â

òà ñàìîðîáíèõ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â. 
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тєвого елементу забезпечення влас�

ної безпеки в умовах позаблоковос�

ті нашої держави, лише зростає. 

Але тут не може бути прямих під�

ходів. Потрібно гармонійне поєд�

нання наших військових та цивіль�

них спроможностей «в клубі по ін�

тересах» з іншими учасниками ми�

ротворчої діяльності. Це дасть

можливість Україні брати участь у

доцільних міжнародних мережах

взаємодії, які не лише реагувати�

муть на існуючі кризи, але й у

спільному форматі попереджати�

муть їх, що є значно важливішим.

Треба дивитися у серцевину існую�

чих проблем безпеки та спільно

досягати визначених цілей і при

цьому ще економити кошти. Про

доцільність такого підходу свід�

чить досвід скандинавських та бал�

тійських країн, які йдуть шляхом

створення багатонаціональних

миротворчих підрозділів. 

Тут ми можемо активно співпра�

цювати в рамках зміни формату

участі у КФОР, направлення укра�

їнських миротворців до складу

словацького військового контин�

генту Місії ООН на Кіпрі, створен�

ня спільної литовсько�польсько�

української миротворчої бригади

та на інших напрямах. 

Важливою у миротворчих аспек�

тах є спеціалізація. Українська вер�

толітна спеціалізація закріплена

позитивними результатами нашої

участі в місіях ООН в Югославії,

Сьєрра�Леоне, Ліберії та Кот�д’Івуа�

рі. Враховуючи досвід, якого набу�

ває льотно�технічний склад та сут�

тєві компенсаційні надходження

від ООН, саме направлення україн�

ських вертолітних підрозділів до

миротворчих операцій ООН вва�

жається найбільш перспективним. 

На підставі проведеного аналізу

слід відзначити очевидну необхід�

ність: удосконалення процесу

прийняття та забезпечення вико�

нання рішень щодо участі України

у міжнародних заходах з підтри�

мання миру; виведення миротвор�

чої проблематики на міжвідомчий

рівень та активне залучення при�

четних центральних органів вико�

навчої влади до цієї діяльності; від�

повідне ставлення керівників усіх

рівнів (військових та цивільних) до

участі в миротворчих операціях з

метою повноцінної реалізації по�

ложень національної Стратегії між�

народної миротворчої діяльності.

Україна, як одна з держав�за�

сновників ООН, завжди докладала

значних зусиль для підтримання

миру та стабільності, розглядаючи

це як важливий елемент власної

зовнішньої політики. Слід нагада�

ти, що саме за ініціативи України

на 57�й сесії Генасамблеї ООН у

грудні 2002 року було внесено

пропозицію щорічно 29 травня

відзначати Міжнародний день ми�

ротворців, яку одноголосно під�

тримано усіма країнами.

Настав час зробити так, щоб на�

ші миротворці діяли не лише у су�

то воєнному вимірі операцій з під�

тримання миру, а стали ключовим

елементом національної системи

просування чітко ідентифікованих

політичних, економічних та інших

інтересів держави у світі.

Â³öå-àäì³ðàë ²ãîð ÊÀÁÀÍÅÍÊÎ, 

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

Ó Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîìó, ùî

íà Õìåëüíè÷÷èí³, â³äáóâñÿ Çë³ò

þíèõ ìèðîòâîðö³â ÑÍÄ. Çàõ³ä

ïðîéøîâ ó ðàìêàõ äèòÿ÷î¿ â³é-

ñüêîâî-ñïîðòèâíî¿ ³ñòîðèêî-ïàò-

ð³îòè÷íî¿ ãðè «Ñheckpoint-2011»

Ïðîòÿãîì òèæíÿ þíàêè òà ä³â÷àòà

êàðáóâàëè íà ïëàöó ñòðîéîâèé êðîê,

íàâ÷àëèñÿ ïîâîäèòèñÿ ç³ çáðîºþ, êî-

ðèñòóâàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè çàñî-

áàìè çàõèñòó, íàäàâàëè äîïîìîãó

óìîâíèì ïîòåðï³ëèì, äîëàëè ïåðåø-

êîäè, îð³ºíòóâàëèñÿ íà ì³ñöåâîñò³, à

òàêîæ çíàéîìèëèñÿ ç ³ñòîð³ºþ Âåëè-

êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Êð³ì òîãî, ³ç

ðîçïîâ³äåé âî¿í³â-ìèðîòâîðö³â âîíè

ä³çíàâàëèñÿ ïðî ìèðîòâîð÷³ ì³ñ³¿ òà

Îðãàí³çàö³þ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é.

Ñüîãîäí³ ÷èìàëà óâàãà ïðèä³ëÿºòü-

ñÿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîìó âèõî-

âàííþ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ,

âèâ÷åííþ ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ òà

âïðîâàäæåííþ âîëîíòåðñüêîãî ðóõó

ó øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòó äèòÿ÷îãî

ìèðîòâîð÷îãî ðóõó â Óêðà¿í³ Âîëîäè-

ìèð Áàðàíîâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî öÿ

ï³äñóìêîâà ãðà ñëóæèòü äëÿ ïåðåâ³ð-

êè çíàíü, ÿêèõ çà ð³ê íàáóëè ä³òè.

— Ãðà «Ñheckpoint» º â³äëóííÿì

«Ç³ðíèö³» ³ òàêî¿ æ þíàöüêî¿ â³é-

ñüêîâî-ñïîðòèâíî¿ ïàòð³îòè÷íî¿ ãðè

óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà «Ñîê³ë»

(«Äæóðà»). Äî ðå÷³, öüîãîð³÷íà ãðà

ïðèñâÿ÷óºòüñÿ äåê³ëüêîì äàòàì

âîäíî÷àñ — 20-é ð³÷íèö³ íåçàëåæ-

íîñò³ Óêðà¿íè, 65-é ð³÷íèö³ óòâî-

ðåííÿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é

òà 70-é ð³÷íèö³ ïàðàäó íà Êðàñí³é

ïëîù³ 1941 ðîêó, — çàçíà÷èâ Âîëî-

äèìèð ²âàíîâè÷.

Ó çëüîò³ áðàëè ó÷àñòü ïîíàä 90

ó÷àñíèê³â, ñåðåä ÿêèõ ÷èìàëî áóëî é

ä³â÷àò. Îñòàíí³ì ÷àñîì äåäàë³ á³ëüøå

ç íèõ ö³êàâëÿòüñÿ â³éñüêîâîþ ñïðà-

âîþ. Ïðîòå íå ò³ëüêè â³éñüêîâ³é ï³ä-

ãîòîâö³ ïðèä³ëÿëè ïîñèëåíó óâàãó ï³ä

÷àñ ãðè, à é âèõîâàííþ â ó÷àñíèê³â

òîëåðàíòíîñò³ òà ïîâàãè äî êóëüòóðè ³

â³ðîñïîâ³äàíü ³íøèõ íàðîä³â. Àäæå

íàéïåðøå çàâäàííÿ ìèðîòâîðöÿ —

òâîðèòè ìèð.
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— Валерію Семеновичу, з
квітня 2010 року Ви обіймаєте
посаду Головного інспектора
Міністерства оборони Украї�
ни. Що, на Вашу думку, зміни�
лося за цей час у інспекційній
діяльності?

— Якщо казати коротко, то стра�

тегічний рівень розгляду проблем

формується на етапах підготовки,

здійснення інспекційного заходу

та на етапі аналізу результатів та

вироблення пропозицій. Разом з

цим, стала нормою практика залу�

чення до подання пропозицій ке�

рівного складу органів військового

управління, яким підпорядкований

об’єкт перевірки. Це забезпечує

максимальну конкретність пропо�

зицій та високу ймовірність їх реа�

лізації. 

— Від чого Головна інспекція
наразі свідомо відмовилася у
своїй діяльності?

— Відбулося розмежування пере�

вірок життєдіяльності військ (сил),

що здійснюються Генеральним

штабом Збройних Сил України та

інспекційних заходів, що прово�

дить Головна інспекція Міністерс�

тва оборони України. І це дуже

важливо!

Сьогодні Головній інспекції вже

не потрібно витрачати дефіцит�

ний час, виділений на проведення

інспекційних заходів, на локальні

питання життєдіяльності тактич�

ного рівня окремої військової час�

тині (установи, закладу, органу вій�

ськового управління) та перевірку

якості професійної (командир�

ської) підготовки її особового

складу. Я це називаю: «рахувати

дірки у мішенях». Цим чудово зай�

маються численні перевірочні ко�

місії органів військового управлін�

ня від Генерального штабу до уп�

равління бригади (полку). Вважаю,

що функціональним призначен�

ням Головної інспекції є проблеми

стратегічного та оперативно�стра�

тегічного рівнів. Тому будь�який

об’єкт інспекційної діяльності (ок�

рема військова частина та, навіть,

окремий підрозділ типу окремої

радіолокаційної роти або взводу)

розглядається винятково як частка

єдиного цілого, як складова певної

системи. В першу чергу оцінюєть�

ся роль цього об’єкта інспекційно�

го заходу у функціонуванні ціліс�

ної системи, взаємозв’язок окре�

мого об’єкта з іншими об’єктами

системи. Суть такої діяльності

АКТУАЛЬНО
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Головний інспектор Міністерства
оборони України Валерій ФРОЛОВ:

Ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíèõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, çäàòíèõ
ïðîòèñòîÿòè íàÿâíèì òà ïåðñïåêòèâíèì âîºííèì
çàãðîçàì, âèñóâàº ïåðåä óñ³ìà ëàíêàìè â³éñüêîâîãî
óïðàâë³ííÿ íîâ³ çàâäàííÿ. ² â³ä óñâ³äîìëåííÿ íåîáõ³ä-
íîñò³ íîâèõ ï³äõîä³â äî òðàíñôîðìàö³éíèõ ïåðåòâî-
ðåíü, ãîòîâíîñò³ äî ¿õ ñïðèéíÿòòÿ áàãàòî â ÷îìó çàëå-
æèòü ðåçóëüòàò ðîáîòè, ùî áóäå ïðîâåäåíà.
Ïðî òå, ÿê³ ïðîðàõóíêè ³ íåäîë³êè ìè ìàºìî âèïðàâèòè
â ïåðøó ÷åðãó, ùî ñàìå ñòàíå çàïîðóêîþ óñï³øíîñò³
ïðîöåñó ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óê-
ðà¿íè, ðîçïîâ³â Ãîëîâíèé ³íñïåêòîð Ì³í³ñòåðñòâà îáî-
ðîíè Óêðà¿íè Âàëåð³é ÔÐÎËÎÂ.

1 серпня — День Головної інспекції
Міністерства оборони України
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можна наочно уявити через вислів:

«Щоб визначити смак борщу, не

обов’язково з’їсти всю каструлю,

достатньо однієї ложки».

— Які стратегічні питання
розглядалися Головною інс�
пекцією за згаданий період?

— Наразі головним результатом

діяльності Головної інспекції є дос�

лідження проблем охорони повіт�

ряного та підводного простору у

межах територіального моря Ук�

раїни та підготовка відповідних

пропозицій. Також дуже важливим

для визначення стану бойового

потенціалу Збройних Сил вияви�

лося вивчення систем кадрового

забезпечення та військової освіти,

тилового та технічного забезпе�

чення.

— На шпальтах нашого часо�
пису неодноразово йшлося
про проблеми забезпечення
виконання функціональних
призначень Збройних Сил та
першочергові заходи, які цьо�
му сприятимуть. Також відбу�
лося обговорення стану та пер�
спективних шляхів нарощу�
вання бойового потенціалу
Збройних Сил. Чи мали ці вис�
тупи практичний результат?

— І так, і ні. Точніше сказати сьо�

годні важко, тому що потрібні ро�

ки для розв’язання проблем, які об�

говорювались. З іншого боку,

основні ідеї матеріалів, що були

оприлюднені, знайшли відобра�

ження під час розробки проектів

програмних документів розвитку

Збройних Сил. Була й досить нео�

чікувана, особисто для мене, реак�

ція, коли державні електронні за�

соби масової інформації досить

тривалий час на початку 2011 року

цитували моє інтерв’ю стосовно

того, що 90% ОВТ військ (сил) є

морально та фізично застарілими,

але при цьому 90–95% загального

обсягу виробництва продукції на

підприємствах вітчизняного ОПК

йде на експорт.

Сподіваюсь, що досить критична

спрямованість цих публікацій до�

помогла зародити надію у зацікав�

лених посадових осіб на подаль�

ший позитивний розвиток Зброй�

них Сил: коли визначена проблема

та причини її виникнення — пер�

ший крок до її усунення. А якщо ви�

явлені й методичні прорахунки та

проаналізований механізм роз�

витку подій, що, врешті�решт,

призвели до небажаного результа�

ту, а також визначені пропозиції

щодо виправлення ситуації, то по�

долання «хвороби» стає лише

справою часу. Це завжди почина�

ється з гіркої правди і Головна інс�

пекція наважилась її сказати й про�

довжує це робити…

Дуже важливо, щоб у потенційну

можливість реального підвищення

бойового потенціалу Збройних

Сил повірили офіцери.

— У серпні ми святкува�
тимемо 20�річчя Незалежності
України, а у грудні — 20�річчя
Збройних Сил України. Ви, як
ніхто інший, знаєте їх стан, чи
не викликає у Вас тривогу май�
бутнє українського війська?

— Тривога, безумовно, є. Але є і

досить обґрунтована надія.

Занепокоєння міститься у питан�

ні: чи зможемо ми, представники

старшого покоління, що наразі

очолюють органи державної влади

та Збройних Сил, правильно реалі�

зувати потенціал цих небайдужих і

захоплених ідеєю державотворен�

ня сильної України людей? Тому

тривога, через знання комплексу

важких проблем цілісного організ�

му Збройних Сил, дійсно є. Ця три�

вога багато у чому схожа з батьків�

ською тривогою за подальшу долю

своїх дітей. Саме так я відношусь до

Збройних Сил, яким присвятив по�

над 43 роки свого життя.

— Валерію Семеновичу, про
фактичний зрив реалізації
Державної програми розвитку
Збройних Сил України на
2006–2011 роки загальновідо�
мо. Але проблеми сьогодення,
що виникли під час втілення у
життя головних ідей названої
програми, наводять на думку
про методичні прорахунки,
що були в неї закладені. Чи так
це? 

— Ви праві, дійсно, існує безпо�

середній зв’язок між реалізацією

основних ідей, що були закладені

під час розробки Державної прог�

рами розвитку Збройних Сил Ук�

раїни на 2006–2011 роки, та наяв�

ним незадовільним станом Зброй�

них Сил.

— До речі, протягом поточно�
го року у ЗМІ активно обгово�

рюються питання провалу
створення автоматизованої
системи управління Збройних
Сил. Це також є одним із нас�
лідків методичних прорахун�
ків ідеологів минулої програ�
ми розвитку Збройних Сил? 

— Це дуже показовий приклад.

Дійсно, одним з таких наслідків є

безрезультатна втрата часу на шля�

ху створення ефективної системи

управління військами (силами),

яка б забезпечила виконання ними

свого функціонального призна�

чення. Разом з цим, фінансування

запровадження автоматизованої

системи управління Збройних Сил

(далі — АСУ) здійснювалося. Але за

минулий з 2006 року час у Зброй�

них Силах не була створена та

прийнята на озброєння жодна

АСУ. 

Головною методичною помил�

кою реалізації цього проекту було

те, що у більшості керівників орга�

нів військового управління не було

сформовано відношення до АСУ як

до ключового елемента боєздат�

ності військ (сил). При цьому

проблема створення АСУ уявляла�

ся винятково в якості технічної

проблеми розгортання та пробле�

ми фінансування для закупівлі дос�

татньої кількості ПЕОМ, їх підклю�

чення до оптико�волоконної ме�

режі, тисячі кілометрів якої ще

потрібно було прокласти. 

Всі минулі роки в Збройних Си�

лах, на жаль, намагалися ігнорува�

ти ці постулати запровадження

АСУ. Красномовним свідченням ці�

єї помилки є зосередження основ�

них зусиль колишнім керівниц�

твом Міністерства оборони винят�

ково на Головному управлінні

зв’язку та автоматизації Генераль�

ного штабу. І такий підхід виявився

тупиковим. В органах військового

управління усіх рівнів не було

сформоване уявлення про те, що

автоматизації підлягають не струк�

турні підрозділи Збройних Сил, а

групи основних процесів їх фун�

кціонування, які об’єднані за фун�

кціональною спрямованістю. 

— Тобто, якщо б не методичні
помилки авторів Державної
програми розвитку Збройних

Ôàêòè÷íî âñ³ îñíîâí³ ïîêàçíèêè Äåðæàâíî¿

ïðîãðàìè ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

íà 2006–2011 ðîêè íå äîñÿãíóò³, âèêîíàíî

ëèøå 39% â³ä çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â.
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Сил України на 2006–2011 роки,
то вже сьогодні в українського
війська був би шанс мати су�
часну систему управління? 

— Запровадження АСУ, безумов�

но, призвело б до кардинальних

змін у схемі класичної, але вже мо�

рально застарілої системи управ�

ління, яка наразі являє собою поєд�

нання органів управління, пунктів

управління, засобів зв’язку та АСУ.

При чому роль АСУ продовжує не�

дооцінюватися…

Особливо це важливо для рішу�

чого удосконалення системи уп�

равління Повітряних Сил, яке має

вирішальне значення для забезпе�

чення надійної охорони повітря�

ного простору та авіаційної під�

тримки дій оперативних угрупо�

вань Збройних Сил. При цьому аг�

ресія НАТО проти колишньої

Югославії у 1999 році, операція

НАТО в Лівії 2011 року наочно по�

казують, що здатність держави

протистояти повітряному нападу є

вирішальною умовою збереження

державного суверенітету.

Зміна технологій функціонуван�

ня пунктів управління Повітряних

Сил на підґрунті розгортання єди�

ної АСУ — це, фактично, безальтер�

нативний шлях до забезпечення

функціонування родів військ (сил)

цього виду Збройних Сил в якості

єдиного організму. Це також єди�

ний шлях до створення надійної

системи протиповітряної оборо�

ни, системи, яка функціонально

поєднає управління РТВ, ЗРВ, ви�

нищувальної авіації Повітряних

Сил, сили та засоби ППО Сухопут�

них військ та Військово�Морських

Сил Збройних Сил України. 

На жаль, помилкове методично

та непродуктивне «впровадження»

АСУ за минулі роки призвело до

втрати часу. Тому переваги, які

Збройні Сили у цілому та система

ППО мали б отримати через рево�

люційні зміни у системі управлін�

ня, відкладаються на невизначений

термін. Виникає питання: чи виста�

чить нам часу на його реалізацію? 

— Але ж показники програ�
ми розвитку Збройних Сил на
2006–2011 роки базувалися на

світовому досвіді, на виснов�
ках військової науки…

— Я згодний з Вами стосовно ак�

тивного втілення розробниками

програми у схему розвитку Зброй�

них Сил так званого «світового

досвіду», а, у нашому випадку, слі�

пого копіювання військової маши�

ни США, але не можу погодитися з

тезою щодо наукового обґрунту�

вання цих дій. 

Під час роботи над програмою

військова наука, фактично, була

змушена обґрунтовувати вже

прийняті керівниками Міністерс�

тва оборони рішення, тобто «обс�

луговувати» їх непрофесіоналізм

та волюнтаризм. За таких умов вій�

ськову науку у військовому будів�

ництві поставили «з ніг на голову». 

Не зазнало критики з боку укра�

їнської військової науки сліпе копі�

ювання збройних сил США щодо

підготовки військ (сил) за ситуаці�

ями. Як довела практика, таке пла�

нування має позитивний результат

лише за умов, коли збройні сили

знаходяться у стані постійної го�

товності та, ще в мирний час, здій�

снили оперативне розгортання

(це стосується США, військові кон�

тингенти яких розосереджені по

всьому світу, де вони мають захи�

щати інтереси цієї країни). 

На відміну від США, Збройним

Силам України потрібний час для

мобілізації та приведення військ

(сил) у бойову готовність, а також

створення міжвидового оператив�

ного угруповання. За цих умов

здійснення планування за ситуаці�

ями має виключно негативні нас�

лідки. Але саме такий спосіб плану�

вання за досвідом США був реалі�

зований в Україні.

— Валерію Семеновичу, все
сказане підводить до думки,
що для вдалого реформування
Збройних Сил потрібно, перш
за все, створити умови для на�
лежного функціонування на�
ціональної військової науки
та навчитися довіряти її вис�
новкам? 

— Саме так, але тільки за умов

оновлення військової науки. В

Збройних Силах проходять служ�

бу багато обдарованих офіцерів,

які опанували військову професію,

набули значного військового дос�

віду. Їх прихід у наукові установи та

заклади, на відповідні кафедри

ВВНЗ створить умови для активіза�

ції актуальних для військ (сил) нау�

кових досліджень. Якщо при цьому

ми відмовимося від командно�ад�

міністративного способу керів�

ництва військовою наукою, вона

буде здатна забезпечити науковий

супровід провадження заходів що�

до реформування та розвитку

Збройних Сил.

В ідеалі, будь�яке значуще управ�

лінське рішення має прийматися

виключно на підґрунті попередніх

наукових досліджень, за результа�

тами оцінки змагання альтерна�

тивних ідей. Лише такий підхід до

реформування Збройних Сил є

виправданим та здатним забезпе�

чити досягнення необхідного ре�

зультату. 

Лише такий підхід виключить са�

му можливість прийняття витрат�

них та абсолютно безперспектив�

них щодо нарощування боєздат�

ності військ (сил) рішень. Наприк�

лад, «ідеї» щодо подальшого

розгортання морально застаріло�

го комплексу С�200. 

За умов широкого використання

національної військової науки у

практиці військ (сил) буде виклю�

чена ситуація, що виникла у кадро�

вому забезпеченні. 

АКТУАЛЬНО

²íâåñòèö³¿ íà ðîçâèòîê ÎÂÒ òà

³íôðàñòðóêòóðó çìåíøèëèñÿ ç 21,6%

äî 7,0% ó 2010 ðîö³! ² öå íå ìîæíà

ïîÿñíèòè ëèøå ³íôëÿö³éíèìè ïðîöåñàìè.
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Так, спроба запровадження сис�

теми кадрового забезпечення

збройних сил США призвела до

повного розбалансування уком�

плектованості первинних офіцер�

ських посад. Протягом останніх

п’яти років їх укомплектованість

зменшилась майже на 30%, що не�

гативним чином вплинуло на стан

бойового потенціалу Збройних

Сил України. Виправлення стану

кадрового забезпечення сьогодні

пов’язується, перш за все, зі ство�

ренням такої системи комплекту�

вання, яка б враховувала наявну

систему військової освіти та пер�

спективи її удосконалення, особ�

ливості навчання і виховання вій�

ськових спеціалістів у Збройних

Силах України.

— Валерію Семеновичу, Ви
навели чимало уроків невда�
лої спроби реформування
Збройних Сил за минулі роки,
а які головні причини невда�
лих реформ можна виділити?

— Таких головних причин, на

мій погляд, три. По�перше, це зап�

ровадження абсолютно чужої

Збройним Силам системи кадро�

вого забезпечення. Наслідком її

впровадження стала катастрофіч�

на неукомплектованість первин�

них офіцерських посад. Крім того,

усунуті від прийняття більшості

кадрових рішень ті командири, що

відповідають за підготовку та про�

фесійний стан своїх підлеглих.

Непродумані реформи призвели

до безперспективності військової

служби офіцерів військових час�

тин ланки командир роти — зас�

тупник командира (начальник

штабу) батальйону. 

По�друге, помилки у реформу�

ванні системи військової освіти,

перехід до надто стислих термінів

навчання для отримання освіти

оперативно�тактичного та опера�

тивно�стратегічного рівня виклю�

чали можливість офіцерів отрима�

ти повноцінні знання. Виявилася

неадекватною потребам Збройних

Сил практика «втілення» (так звана

інтеграція) вищих військових нав�

чальних закладів до складу цивіль�

них навчальних закладів.

По�третє, неефективною, надто

витратною та корупційною була

система використання бюджетних

коштів, що виділялися на оборону.

Так, про низьку якість фінансово�

економічної складової попередньої

Державної програми розвитку

Збройних Сил України на

2006–2011 роки свідчить те, що на

виконання цієї програми планува�

лося у 2006–2010 роках витратити

58,0 млрд грн., а під час реалізації

програми щорічно з’являлися по�

казники так званих мінімально не�

обхідних потреб, які суттєво пере�

вищували програмні показники. За�

гальна сума цих мінімально необ�

хідних потреб за п’ять років складає

майже 77,6 млрд грн., що переви�

щує планові показники в 1,4 рази. 

Про те, що під час розробки зміс�

товної частини попередньої прог�

рами були допущені системні по�

милки, свідчать показники резуль�

тативності управління ресурсами,

які виділялися державою на прог�

раму реформування Збройних

Сил України. Так, за період 2006�

2010 років обсяги фактично вико�

ристаних коштів зросли з 6,4 до

10,5 млрд грн., тобто в 1,6 рази.

При цьому чисельність Збройних

Сил України у 2007 році зменши�

лась на 21 тисячу осіб у порівнянні

з 2006 роком, а потім залишалася

незмінною (200 тис. осіб) до 2010

року. Проте витрати на утримання

Збройних Сил у структурі видатків

Міністерства оборони України

збільшилися з 68,7% у 2006 році до

87,9% у 2010 році, а інвестиції на

розвиток ОВТ та інфраструктуру

навпаки зменшилися з 21,6% у

2006 році до 7,0% у 2010 році! Все

це не можна пояснити лише інф�

ляційними процесами. 

За умов фактичного фінансуван�

ня за п’ять років в обсязі 73,5% від

передбаченого Державною прог�

рамою на кінець 2010 року основ�

ні показники бойової підготовки

військ (сил) у три�чотири рази

менші від показників 2006 року,

військовослужбовці отримали у

чотири рази менше квартир від

запланованого, зменшилася на

третину укомплектованість пер�

винних офіцерських посад у видах

Збройних Сил України, не викона�

ні плани комплексної утилізації, не

створена автоматизована система

управління, система зв’язку не пе�

рейшла на цифрові засоби. Фак�

тично, всі основні показники Дер�

жавної програми розвитку Зброй�

них Сил України на 2006–2011 ро�

ки не досягнуті, виконано лише

39% від запланованих заходів.

— Що, на Вашу думку, має ро�
бити Міністерство оборони Ук�
раїни в ситуації, що склалася?

— Сьогодні немає більш важли�

вого завдання для Міністерства

оборони України, всіх інших орга�

нів військового управління, ніж по�

новлення віри особового складу у

реалістичність перспектив рефор�

мування Збройних Сил України. 

Тенденції розвитку воєнно�полі�

тичної обстановки в Європі, харак�

тер сучасної збройної боротьби,

швидкоплинність бойових дій пот�

ребують мати невеликі за чисель�

ністю, професійні, оснащені сучас�

ною зброєю і військовою технікою,

автоматизованою системою управ�

ління, мобільні Збройні Сили Укра�

їни, що складаються з військ (сил)

постійної готовності та резерву.

Áåñ³äó âåëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

Ñïðîáà çàïðîâàäèòè ñèñòåìó êàäðîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ çáðîéíèõ ñèë ÑØÀ ïðèçâåëà

äî ðîçáàëàíñóâàííÿ óêîìïëåêòîâàíîñò³

ïåðâèííèõ îô³öåðñüêèõ ïîñàä.
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Çàêëèê âåòåðàí³â Â³éñüêîâî-

Ìîðñüêèõ Ñèë ùîäî çáîðó êîøò³â

íà ïîáóäîâó áîéîâîãî êîðàáëÿ

êëàñó «êîðâåò» äëÿ ÂÌÑ Óêðà¿íè

âèêëèêàâ â ñóñï³ëüñòâ³ íåàáèÿêèé

ðåçîíàíñ. Çîêðåìà, Ì³í³ñòð îáî-

ðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü

âèñëîâèâ ö³ëêîâèòó ï³äòðèìêó ö³-

º¿ ³äå¿.

— ß îñîáèñòî â³ääàþ íà áóä³âíèö-

òâî óêðà¿íñüêîãî êîðâåòà ñâîº ì³ñÿ÷-

íå ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ. Âïåâíå-

íèé, ùî â Óêðà¿í³ çíàéäåòüñÿ áàãàòî

ëþäåé, ÿê³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó áóä³â-

íèöòâ³ íàðîäíîãî êîðàáëÿ, — ñêàçàâ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü. — Äî ðå÷³, îäðàçó æ, ÿê áóâ

îïðèëþäíåíèé â³äïîâ³äíèé ô³íàíñî-

âèé ðàõóíîê, ïî÷àëè íàäõîäèòè êîø-

òè â³ä ãðîìàäÿí.

Îäíèìè ç òèõ, õòî ï³äòðèìàâ ³í³ö³à-

òèâó â³éñüêîâèõ, âèÿâèëèñÿ âëàñíèêè

ìàãàçèíó «ÌåãàÌàðêåò». Íà ðàõóíîê

Áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ôîíä â³ä-

ðîäæåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ôëîòó», ÿêà

âèñòóïèëà ç ³í³ö³àòèâîþ «Çáóäóºìî

êîðâåò ãðîìàäîþ!» âîíè ïåðåðàõóâà-

ëè 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

— Чи брав раніше «МегаМар�
кет» участь у благодійних акці�
ях? — запитав наш кореспон�
дент у Владислава Цимбала,
фінансового директора мага�
зину «МегаМаркет».

— Так, ми постійно беремо

участь у благодійних акціях. Наш

колектив підтримує талановитих

дітей�сиріт, які проживають у при�

тулках. Крім того, стало доброю

традицією презентувати продук�

тові набори і засоби гігієни для ді�

тей з неблагополучних родин, які

відпочивають у дитячих літніх та�

борах.

— Зараз триває всеукраїн�
ська благодійна акція «Збудує�
мо корвет громадою», ініціато�
рами якої виступили ветерани
ВМС України. Звідки Вам стало
відомо про цю ідею?

— Ми довідалися про неї з висту�

пу Міністра оборони України Ми�

хайла Єжеля. Це справді чудова

ідея! 

— Якщо не секрет, чому Ви
вирішили долучитися до цієї
безпрецедентної акції?

— Ми — патріоти своєї країни і

вважаємо, що потрібно всіляко під�

тримувати такі акції, вони вкрай

потрібні державі. Адже в такий спо�

сіб ми відроджуємо кращі традиції

України і флоту зокрема.

— А як віднеслися до акції
працівники мережі магазинів
«МегаМаркет»?

— Коли ми сказали їм, що керів�

ництво мережі наших магазинів

вирішило долучитися до цієї ак�

ції, вони цілковито і щиро її під�

тримали.

— Нещодавно країна від�
значила День флоту. Ваші по�
бажання військовим моря�
кам?

— Від імені всього колективу ма�

газину «МегаМаркет» і від себе

особисто бажаю всім, хто причет�

ний до Військово�Морських Сил

України, національної свідомості,

а всім нам всіляко сприяти відрод�

женню кращих національних тра�

дицій. 

— На Вашу думку, благодійні
акцій на кшталт цієї варті того,
аби їх проводити?

— Безумовно, так! Повірте, це

дуже важливо не лише для укра�

їнського війська, а й України вза�

галі.

АКТУАЛЬНО

Фінансовий директор магазину
«МегаМаркет» Владислав Цимбал:

«««« ЯЯЯЯ кккк     пппп аааа тттт рррр іііі оооо тттт ииии     кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     мммм ииии     пппп ииии шшшш аааа єєєє мммм оооо сссс яяяя
тттт ииии мммм ,,,,     щщщщ оооо     зззз рррр оооо бббб ииии лллл ииии     сссс вввв іііі йййй     вввв нннн ееее сссс оооо кккк
вввв рррр ееее аааа лллл іііі зззз аааа цццц іііі юююю     бббб лллл аааа гггг оооо дддд іііі йййй нннн оооо їїїї     аааа кккк цццц іііі їїїї
«««« ЗЗЗЗ бббб уууу дддд уууу єєєє мммм оооо     кккк оооо рррр вввв ееее тттт     гггг рррр оооо мммм аааа дддд оооо юююю »»»»

Кожен, хто бажає долучитися до побудови
українського корвета, може надіслати кошти на

рахунок благодійної організації 
«Фонд відродження Українського флоту»

ОКПО 37636604
МФО 324935

СФ ПАО КБ «Приватбанк»
Поточний рахунок 26000060489109



23

Відповідно до Указу Президента

України «Питання шефства над

Збройними Силами України», регі�

они держави роблять вагомий вне�

сок у розвиток Військово�Мор�

ських Сил, проведення ремонтів

кораблів та військової техніки,

покращення соціально�побутових

умов військовослужбовців.

Тільки у минулому році загальна

сума коштів і матеріальних засобів,

наданих українському флотові по

лінії шефських зв’язків, склала по�

над 3 млн 255 тис. грн. Лідером

шефської підтримки традиційно

став Київ, сума допомоги якого у

грошовому еквіваленті склала

близько 2 млн 150 тис. грн. Зокре�

ма, минулого року на кошти Київ�

ської міської державної адмініс�

трації для військових моряків було

придбано 4 квартири. Також сто�

лична влада вагомо допомогла мо�

рякам під час підготовки та прове�

дення у Військово�Морських Си�

лах святкових заходів, присвяче�

них Дню флоту України.

Дуже активно і плідно прово�

диться робота в Донецькій, Дніп�

ропетровській, Запорізькій, Лу�

ганській, Сумській, Харківській

областях, оскільки в цих регіонах

є значний економічний та про�

мисловий потенціал для надання

допомоги. Протягом останніх

років значно покращилася шеф�

ська співпраця з Київською,

Львівською, Вінницької областя�

ми, Автономною Республікою

Крим.

У нинішньому році підшефні

флотські підрозділи вже відвідали

представники Донецької, Запо�

різької, Херсонської та Тернопіль�

ської областей, Автономної Рес�

публіки Крим. 

Керівництво Уряду Автономної

Республіки Крим, Представництво

Президента України в Криму з ве�

ликим порозумінням ставляться до

проблем національного військово�

го флоту, надають підтримку. 

За словами командувача ЗС Укра�

їни адмірала Віктора Максимова,

має місце плідна співпраця Вій�

ськово�Морських Сил з керівниц�

твом та трудовими колективами Се�

вастополя. Наразі в місті розробля�

ється комплексна довготривала

програма надання допомоги під�

шефним підрозділам. Очікується,

що обсяги цієї допомоги будуть

складати близько 3 млн грн. До речі,

ще у грудні минулого року між ко�

мандуванням ВМС Збройних Сил

України та Севастопольською місь�

кою державною адміністрацією бу�

ло підписано угоду, згідно з якою

підшефними міста�героя стали рота

почесної варти та Центр військово�

музичного мистецтва українського

флоту — саме ті підрозділи, що бе�

руть участь практично у всіх загаль�

номіських урочистих заходах.

Загалом же за роки незалежності

України обсяг шефської допомоги

Військово�Морським Силам склав

близько 112 млн грн. По лінії шеф�

ських зв’язків 700 сімей військо�

вослужбовців отримали житло.

На слова щирої вдячності

заслуговують всі керівники органів

державної влади, промислових

підприємств, організацій та фон�

дів, а також громадяни, які не бай�

дужі до питань становлення та

розвитку вітчизняних Військово�

Морських Сил. Разом флот і

суспільство роблять велику справу,

зміцнюючи обороноздатність на�

шої країни та забезпечуючи недо�

торканість її морських рубежів, де�

монструючи усій світовій спільно�

ті, що Україна — морська держава.

Þð³é ÊÈÐÈÊ

Донбас «Донбасу» — 

шеф, товариш і друг
ЗЗаа  ррооккии  ннееззааллеежжннооссттіі  УУккррааїїннии  ооббссяягг
шшееффссььккооїї  ддооппооммооггии  ВВііййссььккооввоо��ММооррссььккиимм
ССииллаамм  ссккллаавв  ппооннаадд  110000  ммллнн  ггррнн..  

Íå áóäå ïåðåá³ëüøåííÿì ñêàçàòè, ùî ôëîòó áåç ï³ä-
òðèìêè íå ëèøå ç áîêó êåð³âíèöòâà äåðæàâè, à é îá-
ëàñòåé, ì³ñò, ðàéîí³â, ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí áóëî á íà-
áàãàòî âàæ÷å âèð³øóâàòè íàãàëüí³ ïðîáëåìè ³ âèêî-
íóâàòè ð³çíîìàí³òí³ çàâäàííÿ. ² ñàìå òîìó íàö³îíàëüí³
Â³éñüêîâî-Ìîðñüê³ Ñèëè ìîæíà íàçâàòè ä³éñíî íà-
ðîäíèì ôëîòîì.
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— Товаришу командувач, з
якими показниками у ратній
праці військові моряки підій�
шли до свого професійного
свята?

— Поточний навчальний рік для

Військово�Морських Сил є досить

напруженим і насиченим. Маю на

увазі зростання інтенсивності за�

ходів оперативної, бойової та мо�

білізаційної підготовки, збільшен�

ня кількості заходів міжнародної

спрямованості, виконання завдань

державного значення. Тим приєм�

ніше констатувати той факт, що

особовий склад флоту, незважаю�

чи на численні труднощі, демонс�

трує професіоналізм, високі ділові

та моральні якості.

Знаковими для військових моря�

ків стали комплекс навчань «Взає�

модія�2010», «Сприяння�2011», ук�

раїнсько�російське навчання

«Фарватер миру�2011» та україн�

сько�американське навчання «Сі

бриз — 2011». До речі, під час цьо�

горічного «Сі бризу» в рамках

Програми перевірки та зворотного

зв’язку Концепції оперативних

Командувач Військово�Морських
Сил Збройних Сил України адмірал
Віктор МАКСИМОВ:

««««ВВВВииииссссооооккккиииийййй    ррррііііввввеееенннньььь     ммммооооррррссссььььккккооооггггоооо
ввввиииишшшшккккоооолллл уууу,,,,     ддддооооббббррррооооззззииииччччллллииииввввіііі ссссттттьььь
тттт аааа вввв зззз аааа єєєє мммм оооо дддд іііі яяяя
зззз ппппррррееееддддссссттттааааввввннннииииккккааааммммииии    іііінннншшшшиииихххх
ффффллллоооотттт іііівввв    ввввжжжжееее    ддддааааввввнннноооо    ссссттттааааллллииии
««««ввввііііззззииииттттннннооооюююю    ккккааааррррттттккккооооюююю»»»»    ВВВВММММСССС    ЗЗЗЗ СССС
УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн ииии »»»»

Äåâ’ÿòíàäöÿòü ðîê³â òîìó ðîçïî÷àëàñÿ ðîçáóäîâà ìî-
ëîäîãî ôëîòó ñóâåðåííî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Çà öåé
äîñèòü êîðîòêèé â ³ñòîðè÷íîìó âèì³ð³ ÷àñ Â³éñüêîâî-
Ìîðñüê³ Ñèëè ÇÑ Óêðà¿íè ïðîéøëè íåïðîñòèé øëÿõ —
â³ä âèêîíàííÿ ïåðøèõ íàâ÷àëüíèõ âïðàâ äî ñòàíîâ-
ëåííÿ ÿê âèäó Çáðîéíèõ Ñèë, ì³æíàðîäíîãî âèçíàííÿ.
Ïðî çäîáóòêè òà ïðîáëåìè íàö³îíàëüíèõ ÂÌÑ
â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè»
ðîçïîâ³â êîìàíäóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ.

Àäì³ðàë Â³êòîð ÌÀÊÑÈÌÎÂ.

Íàðîäèâñÿ 28 êâ³òíÿ 1951 ðîêó â

Êðèìó. 

Çàê³í÷èâ Êàë³í³íñüêå ñóâîðîâñüêå

â³éñüêîâå ó÷èëèùå (1969), ×îðíî-

ìîðñüêå âèùå â³éñüêîâî-ìîðñüêå

ó÷èëèùå ³ìåí³ Ï. Ñ. Íàõ³ìîâà (1974),

Â³éñüêîâî-ìîðñüêó àêàäåì³þ (1985). 

Ç 1974 äî 1979 ðîêó — ñëóæáà íà

òåðèòîð³¿ Ïîëüñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñ-

ïóáë³êè.

Ç 1985 äî 1997 ðîêó ïðîõîäèâ

ñëóæáó íà ×îðíîìîðñüêîìó ôëîò³. 

Ç 1997 äî 2003 ðîêó — çàñòóïíèê

êîìàíäóâà÷à Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè (Ãîëîâíîêîìàíäóâà-

÷à ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè) ç áîéîâî¿ ï³äãî-

òîâêè — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áîéî-

âî¿ ï³äãîòîâêè.

Ó 2003–2004 ðîêàõ ïðîõîäèâ

ñëóæáó íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà êîìàí-

äóâà÷à Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ

Óêðà¿íè ç îçáðîºííÿ ³ ñóäíîðåìîí-

òó — íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ.

Ç 2004 äî 2010 ðîêó — ïåðøèé

çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à Â³éñüêîâî-

Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 17

áåðåçíÿ 2010 ðîêó â³öå-àäì³ðàëà

Ìàêñèìîâà Â³êòîðà Âîëîäèìèðîâè-

÷à ïðèçíà÷åíî íà ïîñàäó êîìàíäóâà-

÷à Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè.

3 липня — День флоту України
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можливостей проведено самооцін�

ку 2�го рівня роти морської піхоти

та корвета «Тернопіль». Згадаймо

успішну участь цього корабля в ан�

титерористичній операції «Актив�

ні зусилля» восени минулого року!

Крім того, в активі флоту за остан�

ній рік — участь корабля управлін�

ня «Славутич» в щорічній активації

багатонаціонального з’єднання

чорноморських країн «Blackseafor»

та інші значущі заходи.

Ну і, звичайно, однією з най�

більш яскравих подій — причому,

за всю історію національних

ВМС — стало виконання екіпажем

великого десантного корабля

«Костянтин Ольшанський» гумані�

тарної місії по евакуації громадян

України та інших країн з Лівії. Як ві�

домо, це завдання перед військо�

вим відомством поставив Прези�

дент України — Верховний Голов�

нокомандувач Збройних Сил Ук�

раїни Віктор Федорович Янукович.

І я з задоволенням хочу сказати:

моряки з честю виконали цю нас�

правді непросту місію! Дії екіпажу

по праву можна вважати зразком

мужності та героїзму. Флот ще раз

підтвердив свою готовність в стис�

лі терміни підготувати корабель до

виконання такого непростого зав�

дання. І сьогодні, користуючись

нагодою, хочу ще раз подякувати

представникам усіх управлінь, від�

ділів і служб, які брали участь у під�

готовці «Костянтина Ольшансько�

го» до походу. До речі, нещодавно

членам екіпажу і офіцерам штабів

за той похід були вручені відзнаки

Міністра оборони України і на�

чальника Генерального штабу —

Головнокомандувача Збройних

Сил України. 

Якщо ж говорити про підсумки

підготовки військ (сил) флоту з по�

чатку навчального року в цілому, то

поставлені завдання виконуються у

повному обсязі. Мені приємно кон�

статувати, що у порівнянні з мину�

лим навчальним роком інтенсив�

ність заходів оперативної підготов�

ки Військово�Морських Сил зросла

майже на 10%. Практично всі захо�

ди проводилися на єдиному опера�

тивно�стратегічному фоні.

Що стосується бойової підготов�

ки, то хочу підкреслити — у Вій�

ськово�Морських Силах забезпече�

но стабільне виконання усього зап�

ланованого на даний період. Зок�

рема, на сьогоднішній день

підготовку органів військового уп�

равління виконано на 38%, серед�

ню наплаваність кораблів зі складу

Об’єднаних сил швидкого реагу�

вання (ОСШР) у порівнянні з ана�

логічним періодом минулого нав�

чального року збільшено у 2,5 рази,

Основних сил оборони (ОСО) — у

2,8 рази, екіпажами морської авіації

проведено понад 20 льотних змін,

кількість стрибків з парашутом

збільшена у 4,3 рази. Інтенсивна

підготовка відбувається також у бе�

регових частинах ОСШР. 

— Судячи з наведеної Вами
статистики, відбуваються по�
зитивні зрушення. Що стало їх
підгрунтям? Можливо, покра�
щився рівень фінансування?

— Рівень фінансування заходів

бойової підготовки, процесу від�

новлення технічної готовності, за�

купівлі техніки і озброєння, дій�

сно, покращився. Особливо суттє�

во, що називається, у рази він зріс у

порівнянні з минулим і позамину�

лим роками. І це дало нам змогу

спланувати і здійснити найважли�

віші заходи бойової підготовки,

ремонт кораблів і суден. Щодо ос�

таннього, то тут можна говорити

про свого роду прорив. Судіть самі:

за рік нам вдалося вдвічі збільшити

кількість кораблів постійної готов�

ності! Вже у першому півріччі по�

точного року коштів на відновлен�

ня технічної готовності кораблів

виділено більше, ніж за весь мину�

лий рік. Стабільне фінансування —

а воно свідчить про велику увагу до

флоту з боку Міністерства оборо�

ни, Генерального штабу — дало

змогу підготувати такі кораблі, як

корабль управління «Славутич»,

корвет «Придніпров’я», великий

десантний корабель «Костянтин

Ольшанський» та середній десан�

тний корабель «Кіровоград» до

участі у міжнародних навчаннях.

За цей час також відновлена тех�

нічна готовність ракетного корве�

та «Хмельницький» та ракетного

катера «Прилуки». Варто також зга�

дати про корабель управління

«Донбас», який тривалий час стояв

біля причалу, а після завершення

ремонту вперше за п’ятнадцять ро�

ків вийшов у море.

За умови збереження стабільно�

го фінансування ми плануємо по�

точного року завершити ремонт

ще кількох бойових одиниць. У то�

му числі і відновлення технічної

готовності великого підводного

човна «Запоріжжя», низки суден

забезпечення.

Отже, є усі підстави сподіватися,

що на кінець навчального року у

складі сил постійної готовності ми

матимемо близько 20 кораблів і ка�

терів, понад 30 допоміжних суден. 

— Ви щойно згадали про під�
водний човен «Запоріжжя». На
якій стадії його ремонт та під�
готовка екіпажу?

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì íàâ÷àëüíèì ðîêîì

³íòåíñèâí³ñòü çàõîä³â îïåðàòèâíî¿ ï³äãîòîâêè

Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè çðîñëà

ìàéæå íà 10 â³äñîòê³â. 



— Технічна готовність «Запоріж�

жя» складає вже понад 95 відсотків.

Як відомо, його ремонт здійсню�

ється силами 13�го судноремон�

тного заводу Чорноморського

флоту Міністерства оборони Ро�

сійської Федерації. На кораблі вже

проведено швартові випробуван�

ня, йде підготовка до ходових вип�

робувань. 

Хочу висловити слова вдячності

на адресу командування Чорно�

морського флоту: поточного року,

за спільною домовленістю мініс�

терств оборони України та Росії,

шість членів екіпажу «Запоріжжя»

пройшли стажування на росій�

ському підводному човні «Алроса».

Практичний досвід, який отрима�

ли українські моряки під час ста�

жування, важко переоцінити. 

Якщо ж говорити загалом про

військове співробітництво з Росій�

ською Федерацією, то протягом

2010 року та першої половини

2011 року було проведено близько

20 спільних заходів, зокрема обмін

візитами кораблів та делегаціями

високого рівня, використання ро�

сійською авіацією полігону злітно�

посадкових систем «Нитка», зус�

трічі флотських спеціалістів з оп�

рацювання можливостей спільної

участі двох країн в операції по бо�

ротьбі з піратством в районі Афри�

канського рогу.

Починаючи з 1997 року, коман�

дування ВМС України бере участь у

засіданнях Підкомісії з питань фун�

кціонування Чорноморського

флоту Російської Федерації та його

перебування на території України

та Підкомітету з питань безпеки Ук�

раїнсько�Російської міждержавної

комісії. І в цьому я теж вбачаю праг�

нення обох країн до конструктив�

ного, партнерського діалогу.

В перспективі двостороннього

співробітництва ми розглядаємо

питання залучення сил і засобів ЧФ

РФ до пошуково�рятувального за�

безпечення ходових випробувань

підводного човна «Запоріжжя», ба�

зування української субмарини бі�

ля відповідного причалу Чорно�

морського флоту, підготовки екіпа�

жу «Запоріжжя» на базі військово�

навчальних закладів ВМФ РФ,

зокрема у Військовому навчально�

науковому центрі ВМФ «Військово�

морська академія імені Адмірала

Флоту Радянського Союзу М. Г. Куз�

нєцова», що у Санкт�Петербурзі.

Українська сторона, зі свого боку,

як очікується, на базі Академії ВМС

ім. П. С. Нахімова здійснюватиме

підготовку представників ЧФ РФ з

англійської мови. 

— Як бачимо, співпраця з ЧФ
РФ розвивається. А чи можна
це сказати загалом про міжна�
родне військове співробітниц�
тво національних ВМС?

— Так, безперечно. Головною ме�

тою міжнародного військового

співробітництва флоту є отриман�

ня світового досвіду для вирішення

довготривалих та поточних зав�

дань розвитку вітчизняних Вій�

ськово�Морських Сил. Для здій�

снення цієї мети командування

флоту постійно вдосконалює сис�

тему організації такого співробіт�

ництва, систему управління та під�

готовки підрозділів до участі у ми�

ротворчих операціях, створює від�

повідну нормативно�правову базу,

підтримує нові пілотні проекти у

рамках співробітництва з ЄС,

НАТО та на двосторонньому рівні,

дотримується відповідного рівня

підготовки офіцерського складу,

що направляється для роботи в ба�

гатонаціональних штабах, та ви�

мог щодо обов’язкового володіння

англійською мовою офіцерами

штабів і органів військового управ�

ління, досягає взаємосумісності зі

збройними силами провідних кра�

їн світу через участь у Процесі пла�

нування та оцінки сил, залучає між�

народну технічну допомогу з ме�

тою виконання Цілей партнерства.

Про величезний обсяг виконаної

роботи свідчить і те, що протягом

2010 року та першої половини

2011 року за планами двосторон�

нього співробітництва та «Індиві�

дуальною програмою партнерства

Україна�НАТО» Військово�Мор�

ськими Силами ЗС України прове�

дено 212 заходів, з яких заходів ко�

мандування ВМС ЗС України — 64,

обмінів візитами військових деле�

гацій, навчальних курсів, стажу�

вань — 109, обмінів візитами ко�

раблів — 14.

Важливими подіями минулого

року для військових моряків стали

вже згадувана мною участь корвета

«Тернопіль» в антитерористичній

операції «Активні зусилля» та пред�

ставників флоту в антитерорис�

тичній операції «Чорноморська

гармонія». Добрим підґрунтям для

отримання досвіду проведення

спільних заходів є і щорічна участь

українського корабля в активації

Чорноморської групи військово�

морського співробітництва «Blac�

kseafor».

Традиційно головним міжнарод�

ним заходом бойової підготовки

українського флоту є українсько�

американські навчання серії «Сі

бриз». Варте уваги те, що частка за�

діяності українських сил на попе�

редніх навчаннях «Сі бриз» склада�

ла 30–40%, тоді як у 2011 році цей

показник зріс до 65%.

Днями вперше в історії націо�

нального флоту рота окремого ба�

тальйону морської піхоти Центру

військ берегової оборони ВМС

Збройних Сил України заступила

на чергування у бойовій тактичній

групі ЄС «ХЕЛБРОК». Чергування

відбуватиметься протягом другого

Âèêîíàííÿ åê³ïàæåì êîðàáëÿ «Êîñòÿíòèí

Îëüøàíñüêèé» ãóìàí³òàðíî¿ ì³ñ³¿ ïî åâàêóàö³¿

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ç Ë³â³¿

º çðàçêîì ìóæíîñò³ òà ãåðî¿çìó.
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півріччя поточного року. Це також

надзвичайно відповідальне зав�

дання, але водночас воно свідчить

про високий рівень довіри до укра�

їнських морських піхотинців,

впевненість у їх професійності.

Крім того, за дорученням Прези�

дента України, чотири пілоти та лі�

так Сакської морської авіаційної

бригади українського флоту готу�

ються до участі в операції ЄС по

боротьбі з піратством «Аталанта». 

Як бачите, обсяг заходів міжна�

родної військової співпраці чима�

лий. І кожного разу, чи то на тери�

торії нашої держави, чи за її межа�

ми, українські військові моряки не�

одмінно демонструють високий

рівень морського вишколу, праг�

нення переймати кращий досвід

іноземних колег, доброзичливість

та вміння взаємодіяти з представ�

никами інших флотів у спільних

міжнародних проектах. У мене не�

має жодного сумніву, що з роками

авторитет Військово�Морських

Сил ЗС України на світовій арені

тільки зміцнюватиметься.

— Вочевидь, для того, щоб
розвиватися і ефективно ви�
конувати завдання за призна�
ченням, флот повинен онов�
лювати свій корабельний
склад. І таке поповнення, схо�
же, не за горами. Я маю на ува�
зі проект «Корвет».

— Реалізація проекту корабля

класу «корвет» являє собою будів�

ництво новітнього корабля з су�

часною технікою та озброєнням,

водотоннажністю понад 2 тисячі

тонн, швидкістю до 32 вузлів, даль�

ністю плавання до 4 тисяч миль та

автономністю до 30 діб. Це буде ба�

гатоцільовий корабель, який спро�

можний виконувати весь спектр

завдань на морі, як самостійно, так

і у складі тактичних груп та угрупо�

вань різнорідних сил. 

Корпус, обладнання, технічні за�

соби платформи, радіоелектронне

озброєння та автоматизована систе�

ма управління постачатимуться на

корабель підприємствами націо�

нальної промисловості. Як передба�

чається, загальна частка українських

комплексів та систем на кораблі ста�

новитиме понад 60 відсотків.

Що стосується виготовлення

ударної та зенітної ракетної зброї,

інших комплексів і систем, то до їх

поставок будуть залучені провідні

компанії Франції, Німеччини, Іта�

лії та інших європейських країн.

Під час проектування корабля

було передбачено комплексне зас�

тосування технологій Stelth, що

дозволить знизити помітність кор�

вета радіоелектронними засобами

виявлення.

Крім того, як ми сподіваємося,

найсучасніші технічні рішення, що

будуть реалізовані в національно�

му корветі, повинні забезпечити

попит на ринку військово�мор�

ського озброєння як окремих

конструкторсько�технічних знахі�

док, так і корабля в цілому.

Перший корпус багатофункці�

онального корабля — а я хочу

підкреслити, що в церемонії

встановлення закладної дошки

на блок корабля взяв участь Пре�

зидент України — Верховний Го�

ловнокомандувач Збройних Сил

України Віктор Янукович — от�

римав назву «Володимир Вели�

кий». Військовим морякам додає

наснаги, що постійну увагу про�

екту корабля приділяє Міністр

оборони України Михайло

Єжель. До речі, керівник військо�

вого відомства підтримав і ініціа�

тиву групи ветеранів національ�

ного флоту, які створили «Фонд

відродження українського фло�

ту», і, як відомо, перерахував у

цей фонд свою місячну зарплату.

Вірогідно, і про це нещодавно у

Севастополі сказав начальник Ге�

нерального штабу — Головноко�

мандувач Збройних Сил України

генерал�полковник Григорій

Педченко, новий корвет стане

основним класом кораблів укра�

їнського флоту. 

Корвет планується передати

флоту у 2016 році, а до 2020 року

для Військово�Морських Сил

Збройних Сил України планується

побудувати чотири таких кораблі.

— Повертаючись до головно�
го — підготовки сил — що фло�
ту ще належить виконати до
кінця навчального року?

— Перед нами стоїть ще чимало

відповідальних завдань. Найбільш

масштабним з них буде проведення

комплексу навчань «Адекватне реа�

гування». Крім того, це підготовка до

святкових парадів на честь 20�річчя

незалежності України.

До кінця навчального року ми

плануємо також провести низку

протичовнових та тральних так�

тичних навчань, польовий вихід

підрозділів батальйонної тактич�

ної групи, збір�похід кораблів і

частин ВМС. Здійснення усіх зап�

ланованих заходів дасть змогу під�

вищити рівень бойової та мобілі�

заційної готовності, якісно підго�

тувати визначений склад морсько�

го, авіаційного та берегового

компонентів флоту до виконання

завдань за призначенням.

Áåñ³äó â³â Þð³é ÊÈÐÈÊ, 

ïðåñ-öåíòð Êîìàíäóâàííÿ 

ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè

АКТУАЛЬНО

Âïåðøå â ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíîãî ôëîòó ðîòà

îêðåìîãî áàòàëüéîíó ìîðñüêî¿ ï³õîòè Öåíòðó

â³éñüê áåðåãîâî¿ îáîðîíè ÂÌÑ Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè çàñòóïèëà íà ÷åðãóâàííÿ

ó áîéîâ³é òàêòè÷í³é ãðóï³ ªÑ «ÕÅËÁÐÎÊ». 
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У Миколаєві був майже добудова�

ний і готовий до виходу в море ко�

рабель управління «Славутич», і

питання, під якими прапорами ви�

конувати перехід до Севастополя,

набувало державного значення.

Після створення у квітні 1992 р.

орггрупи ВМС України її офіцери з

ентузіазмом почали проектувати

символіку ВМС України і готувати

пропозиції для назв кораблів.

Ситуація ускладнювалась тим,

що ніхто не мав досвіду такої робо�

ти та відсутністю належної кіль�

кості матеріалів і літератури ге�

ральдичного змісту. Допомогли

шефи, які почали надсилати відпо�

відну літературу, особливо актив�

но — зі Львова та Запоріжжя. Пот�

рібно відзначити підвищений пат�

ріотичний рух серед цивільного

населення у цей час. Багато чого

було зроблено за допомогою та,

навіть, за кошти населення.

Визначення та затвердження

символіки у Міністерстві оборони

України затягувалось, і 28 липня

1992 р. на кораблі управління

«Славутич» довелось підіймати

Державний прапор. 

З початку липня 1992 р. в екіпажі

«Славутича» зусиллями ініціатив�

ної групи у складі капітан�лейте�

нанта Ю. Лужецького, лейтенантів

А. Сафроняка, Г. Каська, О. Гинька

було створено емблему «Славути�

ча», ескізи до прапора та гюйса. Ці

ескізи були прийняті загальним рі�

шенням офіцерського та мічман�

ського складу екіпажу «Славутича»

та затверджені командиром кораб�

ля капітаном 3�го рангу В. Манди�

чем. 

Також було знайдено шефів для

виготовлення комплекту прапорів

(кормового, стеньгового та гюй�

са). Ними стало миколаївське

швейне об’єднання «Евіс», яке ви�

готовило три комплекти цих пра�

порів.

Кормовий та стеньговий прапо�

ри були вишиті, а на гюйси довело�

ся самотужки наносити тризуб

фарбою.

АКТУАЛЬНО

ВІЙСЬКОВО*МОРСЬКА 

СИМВОЛІКА УКРАЇНИ:

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

ППеерреевваажжннаа  ббііллььшшііссттьь  ввііййссььккооввоо��ммооррссььккооїї  ссииммввооллііккии  ппооччааттккооввооггоо  ппееррііооддуу
ббууллаа  ррооззррооббллееннаа  ббеезз  ззааллууччеенннняя  ссппееццііааллііссттіівв  ттаа ввііддппооввііддннооггоо  ппооггоодджжеенннняя,,
ввииггооттооввлляяллаассяя  ннееззннааччннииммии  ппааррттііяяммии  іі  ззаа  ррааххуунноокк  шшееффссььккооїї  ддооппооммооггии

²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ â³éñüêîâî¿ ñèìâîë³êè ñÿãàº ó äàëåêå
ìèíóëå ³ çàâæäè ïîâ’ÿçàíà ç ³ñòîð³ºþ äåðæàâîòâîðåí-
íÿ. Òîìó íå äèâíî, ùî ó 1991 ðîö³ çà ð³øåííÿì Ì³í³ñ-
òðà îáîðîíè Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Ê. Ìîðîçî-
âà áóëî ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà çàéìàëàñÿ
ïèòàííÿìè ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñèìâîë³êè. Íà æàëü,
ðîáîòà ö³º¿ êîì³ñ³¿ áóëà äóæå ïîâ³ëüíîþ, â³äòàê ïèòàííÿ
ùîäî ñòâîðåííÿ ñèìâîë³êè ÂÌÑ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-
íè ÷àñòî-ãóñòî âèð³øóâàëè ñàì³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³
óêðà¿íñüêîãî ôëîòó.
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Перше урочисте підняття прапо�

ра ВМС України відбулося 26 чер�

вня 1993 р. на десантному кораблі

на повітряній подушці «Донецьк».

Свого прапора на ДКПП «Донецьк»

не було і екіпажу «Славутича» дове�

лося поділитися одним комплек�

том прапорів. 

Значну допомогу ВМС України з

питань символіки надав львів’янин

граф Орест Карелін�Романишин.

Він був спеціалістом з питань ге�

ральдики, мав декілька персональ�

них виставок військових прапорів

і власноруч пошив прапори для

кораблів та морської піхоти.

Саме його комплект прапорів бу�

ло піднято 4 липня 1993 р. на сто�

рожовому кораблі «Гетьман Сагай�

дачний». Прапор співпадав зобра�

женням та формою з прапором

УНР, а гюйс мав дві косиці. 

Протягом 1992–1993 рр. до ко�

місії Міністерства оборони з пи�

тань символіки надходили різно�

манітні пропозиції та проекти від

творчої інтелігенції

Щодо прапора ВМС, то майже

всі, хто надсилав свої пропозиції,

пропонували прапор зразка

1918 р. На прохання особового

складу Військово�Морських Сил,

цей прапор було затверджено як

прапор ВМС України. Щоправда, за

рішенням Міністра оборони К. Мо�

розова, тризуб часів УНР було замі�

нено на сучасний. На жаль, ані рі�

шення цієї комісії, ані рішення Мі�

ністра оборони не було втілене у

наказ чи директиву. Поки що не

вдалося навіть документально

встановити точну дату цих рішень. 

Лише у жовтні 1993 р. колегія Мі�

ністерства оборони України зат�

вердила проект прапора та гюйса

ВМС разом з іншими прапорами

видів Збройних Сил. Відповідно до

Положення про прапори видів

Збройних Сил встановлювалося,

що прапор Військово�морських

Сил одночасно є Бойовим прапо�

ром корабля. Але… На запит до архі�

ву Міністерства оборони з прохан�

ням надіслати копію протоколу за�

сідання комісії з питань геральдики

при МОУ, на якому було затвердже�

но прапор ВМСУ, та копію засідан�

ня колегії Міністерства оборони

України, яка затвердила проект

прапора ВМС разом з іншими пра�

порами видів Збройних Сил, була

отримана відповідь: «В документах

Адміністративного департаменту

Міністерства оборони України за

період 1992–1993 р., в перевірених

протоколах засідань військової ко�

легії МОУ за 27.06.1992 р. — грудень

1993 р., які знаходяться на збері�

ганні в архіві, запитувана Вами ін�

формація відсутня».

8 жовтня 1993 р. Указом Прези�

дента України Л. Кравчука коман�

дувач ВМС України контр�адмірал

Б. Кожин звільнений з посади. На

його місце призначено віце�адмі�

рала В. Безкоровайного. З прихо�

дом нового командувача робота з

питань геральдики значно пожва�

вішала. Адмірал дуже уважно ста�

вився до питань військово�мор�

ської символіки.

Полегшило ситуацію створення

у листопаді 1993 р. севастополь�

ського геральдичного клубу «Мад�

рид» (керівник В. Талала) та у груд�

ні того ж року Всеукраїнського ге�

ральдичного товариства (керівник

А. Гречило). На початку 1994 р. вся

робота з геральдичних питань на

флоті сконцентрувалась навколо

цих двох організацій. Без будь�

яких наказів утворилася робоча

група ентузіастів, які протягом

кількох років працювали над вирі�

шенням питань військово�мор�

ської символіки. До цієї групи увій�

шли: художник, доктор філософії,

професор, член геральдичного

клубу «Мадрид» О. Петрова; голова

Українського геральдичного това�

риства, науковий співробітник

Львівського відділення Інституту

української археографії та джере�

лознавства НАН України А. Гречи�

ло — кандидат історичних наук;

заступник голови Українського ге�

ральдичного товариства, кандидат

історичних наук В. Бузало; приват�

юрист, член геральдичного клубу

«Мадрід» А. Ковальов; член гераль�

дичного клубу «Мадрид» капітан 3�

го рангу Ю. Лужецький; науковий

робітник К. Гломозда. Керівництво

групою фактично здійснював ко�

мандувач ВМСУ віце�адмірал

В. Безкоровайний. Під час відряд�

жень до Києва працівників робо�

чої групи до роботи долучався на�

родний депутат України, перший

командувач українським флотом

контр�адмірал Б. Кожин.

У липні 1994 р. СКР (з 1996 р. —

фрегат) «Гетьман Сагайдачний»

прибув до французького порту

Руан на святкування 50�річчя ви�

садки десанту союзників «Армада

Свободи». Вперше під час походу

прапор Військово�Морських Сил

Збройних Сил України було

представлено у Середземному

морі та Атлантичному океані. Та

після походу заступник Міністра

оборони — командувач ВМС Ук�

раїни віце�адмірал В. Безкоро�

вайний поставив питання щодо

заміни прапора та корабельного

гюйса.

Робоча група створила проект

прапора, який являв собою синій

хрест з синьою облямівкою на бі�

лому полотнищі. Гюйс був запро�

понований командуючим у вигляді

Державного прапора. Затверджені

наказом командуючого ВМСУ

«Про введення в дію тимчасового

положення про Військово�мор�

ський прапор України» від 8 грудня

1994 р. Слід зауважити, що виго�

товленням прапорів займалися

здебільш шефські організації, тому

прапори не завжди мали належ�

ний вигляд, були навіть приклади

виготовлення прапора просто у

вигляді синього хреста без обля�

мівки.

Çíà÷íó äîïîìîãó ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè íàäàâ

ëüâ³â’ÿíèí ãðàô Îðåñò Êàðåë³í-Ðîìàíèøèí.

Ñàìå éîãî êîìïëåêò ïðàïîð³â áóëî ï³äíÿòî

4 ëèïíÿ 1993 ð. íà ñòîðîæîâîìó êîðàáë³

«Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé». 
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На серпень�вересень 1996 р. бу�

ло заплановано трансатлантич�

ний перехід загону кораблів до

США і питання символіки знову за�

гострюється. Для вирішення пи�

тань розробки та затвердження

посадових прапорів, а також офі�

ційного затвердження прапора та

гюйса наказом командувача ВМСУ

віце�адмірала В. Безкоровайного

№ 298 від 14 червня 1996 р. було

призначено спеціальну комісію,

яку очолив начальник штабу ВМСУ

контр�адмірал М. Костров.

У червні 1996 р. секретар комісії

представив черговий альбом з

проектами прапора ВМС та поса�

дових прапорів на погодження та

затвердження в Міністерстві обо�

рони України. В Києві до цієї робо�

ти долучились народний депутат

Є. Лупаков та Л. Гуляєва. До прапо�

ра ВМС зразка 1994 р. додали зоб�

раження Державного прапора у

крижі. Синя облямівка з усіх сторін

хреста зосталася. Ширина синьої

та білої смуги облямівки стали од�

наковими. Гюйс не змінювали. Та

затвердження цього разу не відбу�

лося, хоча група кораблів під час

трансатлантичного переходу у

серпні�вересні 1996 р. вже корис�

тувалася оновленими прапорами.

Проекти робочих ескізів посадо�

вих прапорів протягом кількох ро�

ків «мандрували» кабінетами Мі�

ністерства оборони України, доки

не були затверджені 7 квітня

1997 р. Міністром оборони гене�

рал�полковником О. Кузьмуком. Та

наказу Міністра оборони про зат�

вердження та введення в дію поса�

дових прапорів так і не відбулося.

21 січня 1997 р. новопризначе�

ний заступник Міністра оборо�

ни — командувач Військово�мор�

ськими силами контр�адмірал

М. Єжель перепризначив комісію з

розробки символіки ВМСУ. Голо�

вою комісії став начальник штабу

ВМС контр�адмірал В. Фомін. 

Відтепер повноваження та

обов’язки комісії розширювались:

комісія повинна була вивчати тра�

диції флотів світу, подавати на роз�

гляд командувачу ВМС України

висновки і пропозиції щодо проек�

тів морської символіки, вивчати та

впроваджувати в життя нормативні

акти по порядку розроблення та

затвердження емблем, гербів, залу�

чати до роботи фахівців з гераль�

дики, вексилології, фалеристики,

проводити наради та конкурси. 

Результатами цієї роботи став

наказ командувача ВМС України

№ 133 від 27 березня 1997 р., який

затверджував єдиний зразок нару�

кавної емблеми і встановлював

єдиний порядок її узгодження та

використання.

Це найактивніший період роз�

витку військово�морської символі�

ки. На затвердження чисельними

партіями подавались нарукавні на�

шивки, емблеми та герби частин і

з’єднань, емблеми до головних

уборів, нагрудні відзнаки, погони

офіцерів флоту.

На жаль, поступово активність

комісії зійшла нанівець, робоча

група розпалась, і сьогодні на фло�

ті геральдичної служби практично

не існує.

Натомість у 2001 р. була створе�

на Військово�геральдична служба

у Генеральному штабі Збройних

Сил України, з 2006 р. — «Відділ

військової символіки та геральди�

ки Генерального штабу Збройних

Сил України». Саме тут і займались

подальшою розробкою та впро�

вадженням у життя і військової

символіки взагалі, і військово�мор�

ської символіки окремо.

Результатами цієї роботи став

Указ Президента України від 20 чер�

вня 2006 р. «Про символіку, яка ви�

користовується у Збройних Силах

України». Цей Указ затвердив в тому

числі і прапор, емблему та штандарт

командувача Військово�Морських

Сил Збройних Сил України.

Підводячи підсумки, треба виз�

нати, що на початковому періоді

становлення ЗС України ніякого

системного підходу до справ ство�

рення військової символіки не іс�

нувало. Будь�якої організації, яка б

регламентувала порядок розробки

ескізів і їх затвердження та виго�

товлення, правила нагородження

або вручення прапорів, відзнак,

шевронів, емблем не існувало.

У будь�якому разі нормативно�

правових документів Міністерства

оборони або начальника Генераль�

ного штабу з цього питання того

періоду знайти не вдалося. Тому на

рівні військових частин та з’єд�

нань більшість військово�морської

емблематики початкового періоду

були розроблені стихійно, без за�

лучення спеціалістів, без відповід�

ного погодження. Виготовлялися

незначними партіями, як правило,

за рахунок шефської допомоги,

без належного документального та

юридичного оформлення. І все ж

таки, не зважаючи на багаточи�

сельні перепони і негаразди, завдя�

ки наполегливим, працелюбним і

відданим своїй справі військово�

службовцям, службовцям, громад�

ським діячам та творчій інтеліген�

ції ми маємо геральдичну історію

Військово�Морських Сил Зброй�

них Сил України.

Стосовно окремо прапорів тре�

ба визнати, що прапори сучасних

ВМС України хоча й схожі з пра�

порами флоту Української Народ�

ної Республіки 1918–1921 рр., але

мають різницю. Не дуже доцільно

копіювати символіку флоту, який

мав дуже коротку та трагічну істо�

рію. Треба мати свою. Довгу та

Щасливу.

Ôåä³ð ÁÅËÀØ

Ïåðøå óðî÷èñòå ï³äíÿòòÿ ïðàïîðà ÂÌÑ

Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ 26 ÷åðâíÿ 1993 ð. íà

äåñàíòíîìó êîðàáë³ íà ïîâ³òðÿí³é ïîäóøö³

«Äîíåöüê».
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Згадаймо часи російсько�япон�

ської війни. 27 січня (9 лютого)

1904 р. крейсер російського флоту

«Варяг» (командир капітан І рангу

Руднєв) та канонерський човен

«Кореець» (командир капітан Бє�

ляєв) вступили в нерівний бій про�

ти 14 японських кораблів в районі

бухти Чемульпо біля берегів Кореї.

Не маючи можливості продовжи�

ти битву, крейсер був затоплений

своєю командою, а канонерський

човен підірваний.

Під враженням подвигу екіпажу

крейсера «Варяг» австрійський

письменник і поет Рудольф

Грейнц написав вірш «Der «War�

jag"», присвячений цій події. У квіт�

ні 1904 р. Є. Студенська зробила

переклад цього вірша, а незабаром

музикант 12�го гренадерського

Астраханського полку О. Туріщив

поклав вірші на музику. 

Доля ще однієї пісні «Раскину�

лось море широко» давно стала

приводом для легенд. Найбільш по�

ширена з них приписує авторство

слів Ф. Предтечі — матросу комер�

ційного пароплава «Одеса», який

написав її під час рейсу Херсон�

Бомбей навесні 1906 р. під вражен�

ням трагічної загибелі свого земля�

ка, молодого кочегара В. Гончарен�

ка. Інша версія — фольклористи

В. Купрянская і С. Мінц посилають�

ся на фрагменти листа Х. Зубарєво�

ї�Орлінченко з Балаклави від 30

липня 1948 р. на адресу Всесоюз�

ного радіо про те, що слова і музи�

ку пісні «Кочегар» написав її брат,

учасник російсько�японської вій�

ни Г. Зубарєв ще в 1900 р. Насправ�

ді автором літературного першод�

жерела є відомий у 60�ті рр. XIX

століття поет М. Щербина, про що

повідомив музикознавець Є. Гіппі�

ус, відшукавши рукопис і публіка�

цію віршів «Моряк» в українському

літературному альманасі «Моло�

дик», присвяченому боротьбі гре�

ків проти турецького поневолення.

На ці вірші композитор О. Гурильов

написав романс «Поле битвы», по�

пулярний в роки Кримської війни,

але його героєм був уже росій�

ський моряк, а події перенеслися з

Егейського на Чорне море. Тоді,

можливо, і з’явилися рядки:

Не слышно на палубе песен, 

И Красное море шумит,

А берег суровый и тесен —

Как вспомнишь, так серце болит.

До нас дійшов єдиний опубліко�

ваний варіант пісні (1907 р.), її ви�

конували артисти Н. Плевицька та

Ю. Морфеся. Після революції та

громадянської війни пісня була за�

бута.

Данину захоплення піснею від�

дали і два поети — В. Гусєв і В. Лебе�

дєв�Кумач. Через якийсь час жур�

нал «Огонек» (1942, № 49) опублі�

кував її з оригінальною музикою

Ю. Мілютіна, а в народі все одно

цю пісню співали на мотив «Раски�

АКТУАЛЬНО

ППіісснніі,,  ппррииссввяяччеенніі  ммуужжннооссттіі  іі  ддооббллеессттіі  ввііййссььккооввиихх  ммоорряяккіівв  ддооппооммааггааллии
їїмм ббииттииссяя  зз ввооррооггоомм  ннее  шшккооддууююччии  ссиилл,,  аа  ііннооддіі  іі  ссааммооггоо  жжииттттяя

«И ПУСТЬ КАЧАЕТ ВОЛНА МОРСКАЯ...»

Ñïîêîíâ³ê³â Óêðà¿íà ïèøàëàñÿ çàõèñíèêàìè ñâî¿õ ìîð-
ñüêèõ ðóáåæ³â. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ï³ñí³, ïðèñâÿ÷åí³ ìîðÿ-
êàì — óñ³ì òèì, õòî íå ïîâåðíóâñÿ ç ïîëÿ áîþ, êîãî
ïîãëèíóëà ìîðñüêà ñòèõ³ÿ â ïåð³îä æîðñòîêèõ â³éí.
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нулось море широко» — незабут�

ній музично�пісенний символ мо�

ряків.

...Навесні 1940 р. перед призов�

ної комісією м. Пермі з’явився ху�

дорлявий юнак Микола Букін. По�

бачивши на руці тату з якорем, во�

єнком одразу направив його на

флот — на скелясті береги Муста —

Тунтирі, півострів Рибальський. 

Почалася війна, усю її до самої

перемоги Микола провів тут. Спо�

чатку був артилеристом, а потім

редактором дивізійної газети «Се�

вероморец». Моряки стійко трима�

ли оборону, захищаючи кордон —

Рибальський так і залишився неза�

хопленою ворогом землею. На

флоті назвали його «гранітним

лінкором». А в мирну хвилину по�

руч з Миколою були вірші.

У 1942 р., помітивши, з яким тріум�

фом повертаються моряки з рейсу,

Букін напише:

Хоть волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля,

Но радостно встретит 

героев Рыбачий,

Родимая наша земля.

Вірші були відправлені до Мур�

манська, в газету Північного флоту

«Краснофлотец».

Музику до віршів написав компо�

зитор Є. Жарковський, який, до

речі, народився у Києві. Займався

шефською роботою, виступав у

Кронштадті, на кораблях Балтій�

ського флоту. У 1941 р. добровіль�

но пішов на фронт, потрапив на

Північ. Саме тут з’явилися пісні

про міноносець «Гремящий», під�

водний човен «Малютка», «Ой ты

море».

Прочитавши у газеті «Красноф�

лотец» вірші М. Букіна, Жарков�

ський поклав їх на музику, під зву�

ки баяна вона зазвучала повільним

вальсом: 

Корабль мой упруго качает

Крутая морская волна,

Поднимет и снова бросает

В кипящую бездну она…

Ця трохи сумна мелодія одразу ж

привернула увагу: пісню співали

Кібкало, Петров, Отс, Кондратюк,

флотські ансамблі та самодіяльні

колективи. Адмірал А. Головко знав

пісню напам’ять і згадує про неї у

книзі «Вместе с флотом». Письмен�

ник Ю. Семенов так і назвав свою

повість: «Прощайте, скалистые го�

ры». А як виконував цю пісню ра�

дянський «Робертіно Лоретті»

С. Парамонов!

Пісня «У Черного моря» стала ві�

зитною карткою Одеси. Вона на�

писана у 1951 р. поетом С. Кирса�

новим та композитором М. Табач�

никовим. 

Прості рядки пісні про те, як мо�

ряк «лежал, обжигаемый боем»,

зрозумілі усім. Чорноморці били�

ся, не шкодуючи своїх сил:

Родная земля, где мой друг молодой 

Лежал, обжигаемый боем. 

Недаром венок ему свит золотой 

И назван мой город героем, 

И назван мой город героем 

У Черного моря...

Про Одесу, «перлину біля моря»,

написано і ще декілька хвилюю�

чих, задушевних пісень. Серед них:

«Одессит Мишка», «Черное море

мое», «В тумане скрылась милая

Одесса», «Мы из Одессы моряки». 

Місту�герою Севастополю прис�

вячена пісня «Заветный камень».

А історія її така: вже п’ятий день

пливла по Чорному морю шлюпка,

тримаючи курс на Туапсе. У ній бу�

ло четверо моряків�севастополь�

ців. Один з них помирав... Вірні

святій заповіді морської дружби

друзі не залишили свого важко по�

раненого товариша на березі, заб�

рали з собою. Коли його піднімали

там, в Севастополі, біля пам’ятника

Загиблим кораблям, він затиснув у

руці сірий невеликий камінь, від�

битий снарядом від гранітної на�

бережної, і присягнувся поверну�

тись у це місто, покласти камінь на

місце. Відчуваючи, що йому не су�

дилося це зробити, чорноморець

передав заповітний осколок грані�

ту своїм бойовим товаришам з на�

казом: неодмінно повернути його

до Севастополя.

Так і передавали моряки цю до�

рогоцінну реліквію один одному,

кожен клявся виконати заповіт не�

відомого героя. Цю історію розпо�

вів боцман Прохор Васюков.

А сповістив читачам газети «Крас�

ный флот» військовий журналіст і

письменник Л. Соловйов. Влітку

1943 р. нарис прочитав компози�

тор Б. Мокроусов, якого багато що

пов’язувало з Севастополем. У ро�

ки війни він був призваний на

флот і опинився серед його леген�

дарних захисників. Там зустрівся і

подружився з поетом О. Жаровим і

разом вони задумали написати

пісню про героїв — чорноморців. 

Але задуму цьому не судилося

здійснитися: Жарова відправили

на Північний флот, а Мокроусов

залишився в обложеному Севасто�

полі. Пізніше вони зустрілися зно�

ву і пісня була написана. Цю баладу

опублікували в газеті «Красная

звезда» разом з нотами 11 січня

1944 р. А незабаром на флоті та в

армії вже добре знали пісню «За�

ветный камень». 

«Мені довелося бути в Севасто�

полі в дні його звільнення, — роз�

повідав Жаров, — і яка ж була моя

радість, коли я почув, як великий

загін морської піхоти входив у міс�

то з цією піснею». Моряки повер�

нулись і поклали той знаменний

камінь на пристань. 

Ëåâ ÊÓÄÐßÂÖÅÂ
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Ідейним натхненником проекту

офіцер запасу Олександр Даниль�

чук. Його прагнення створити кра�

щий музей військово�морської аві�

ації, дало можливість познайоми�

тися зі справжніми морськими аві�

аторами. 

— Імена, особи, долі — ось голов�

ні напрями роботи завдання музею.

На перше місце ставиться Людина,

адже справжній «палубник» — це

характер, харизма, вміння пересту�

пати через граничну межу, — так

окреслює своє надзавдання пол�

ковник запасу Олександр Домра�

чев, який у 2003–2008 роках був на�

чальником морської авіації ВМС ЗС

України, а нині голова консульта�

ційної ради майбутнього музею. 

— В країнах колишнього Радян�

ського Союзу є декілька музеїв аві�

ації, але жоден з них не вирішує

комплексного завдання. Ми ство�

римо музей з експонатами реаль�

них літальних апаратів; інформа�

ційний центр, де будуть докумен�

тальні свідоцтва про реальні фак�

ти, історичні події, долі льотчиків,

раніше невідомі широкому загалу

факти про технічні засоби авіації

та озброєння, а також навчальний

центр для дітей та юнаків. 

Створення музею — міжнарод�

ний проект. Адже крім знаних на

теренах України та Росії відомих

імен Героя Радянського Союзу, пол�

ковника у відставці Ю. Чурилова; ге�

нерал�майора А. Сікварова (на жаль,

уже покійного); Героя Росії, гене�

рал�лейтенанта І. Бохонко; гене�

рал�полковника В. Дейнеки; члена

НАН України, кандидата військових

наук, генерал�майора М. Руденка;

генерал�майора І. Саприкіна; гене�

рал�лейтенанта В. Юріна; полков�

ника В. Верескула; контр�адмірала

В. Колпакова; віце�адмірала І. Кня�

зья і багато інших професіоналів, в

його створенні беруть участь авіа�

тори навіть з іншої півкулі землі…

— Ми дійшли висновку, що пра�

вильним буде спершу створити му�

зей у Севастополі, без натурної авіа�

техніки. У ньому буде представлена

історія розвитку морської авіації

Чорномор’я та Криму з 21 листопа�

да 1910 року, — розповідає Олек�

сандр Данильчук. — Другою чергою

стане філія музею, яка охопить роз�

виток морської авіації всієї планети. 

Відвідавши авіамузеї Вашингто�

на, Оттави, Парижа та інших країн,

ми дійшли висновку, що створюва�

ти авіамузей необхідно лише у па�

вільйоні, який дозволяє захистити

літальні апарати від шкідливого

впливу ультрафіолетових проме�

нів і опадів. Адже виставити літак

просто неба — це приректи його

на повільну загибель. Також у музеї

будуть кафе, сувенірні та книжкові

магазини, творча майстерня, кіно�

зал і симулятори. Ми впевнені: но�

вий музей стане найкращим і най�

цікавішим авіамузеєм на території

колишнього СРСР.

— Створення модульних тре�

нажних комплексів, які дозволять

відтворити кабіну будь�якого літа�

ка, візуалізація «закабінного» прос�

тору буде цікавим не тільки ветера�

нам, а й молодим людям, дозво�

лить відчути особливість польоту

над морем, відобразити організа�

цію удару морської авіації по типо�

вим об’єктам, — говорить генерал�

майор Микола Руденко — голов�

ний консультант музею, колишній

заступник командувача морською

авіацією ВМС ЗС України, кандидат

військових наук. — З власного дос�

віду знаю: історія війн за участі аві�

ації, особливо в СРСР, не вивчалася

детально, але були баталії мор�

ської, в тому числі корабельної аві�

ації Японії, США, Англії в Другій

світовій війні і повоєнні роки, які є

цікавими, повчальними і сьогодні.

Встановлення зв’язків з такими му�

зеями, як Лондонський музей імпе�

ріалістичних війн, Музей морської

авіації Північного флоту, музей

морської авіації в Пенсаколі й ін�

шими закладами дасть можливість

вивчення, аналізу і проведення для

власних досліджень. Крім цього,

музей цього роду військ може бути

місцем зібрання ветеранів мор�

ської авіації, місцем міжнародних

конференцій і семінарів, що доз�

волить порозумітися поколінням

періоду холодної війни. 

До тепер пошукові роботи, підго�

товка проекту та збір експонатів

велися виключно власними кош�

тами організаторів. Однак без за�

лучення комерційних структур, за�

цікавлених організацій та осіб

подальше просування ідеї зі ство�

рення музею неможливе. На тепе�

рішньому етапі тривають перемо�

вини із державними органами вла�

ди, серед яких Міністерство куль�

тури та Міністерство оборони

України, і організатори проекту

впевнені: зрештою порозуміння

буде знайдено. 

Âàñèëü ÏÎÒÀÏ×ÓÊ
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Навесні 1946 року перший гвар�

дійський авіакорпус Дальньої авіа�

ції, у якому служив Олександр Мо�

лодчий, передислокується з Поль�

щі до України — у Чернігів. У 1947�

му Олександр Гнатович —

заступник командира 37�го Смо�

ленсько�Будапештського авіапол�

ку, а наступного року — слухач Іва�

нівської вищої офіцерської льот�

но�тактичної школи командирів

військових частин. У 1949�му Мо�

лодчий — вже командир 121�го

гвардійського Севастопольського

Червонопрапорного авіаполку в

Городні та Новозибкові (тоді ж йо�

му присвоїли звання «полковник»).

«Одного разу трапився такий ви�

падок, — розповідає онук Олексан�

дра Гнатовича. — Зазнавши аварії,

літак упав на болото поблизу села

Смяч Щорського району, за 25 кі�

лометрів від Городні; потрібно бу�

ло якось витягнути його, достави�

ти на аеродром. Пропонували там

же, на місці аварії, розібрати літак

на частини. Але Молодчий, як зав�

жди, вчинив по�своєму: тільки�но

трохи підморозило, особисто заліз

у кабіну пілота, зумів злетіти і бла�

гополучно приземлився на аерод�

ромі в Городні. Проте начальство

мужній вчинок не оцінило — нав�

паки, генерал�лейтенант Тупіков

ще й висварив двічі Героя за само�

управство. Однополчанин Молод�

чого — полковник Пономарен�

ко — пригадує, як льотчики захоп�

лювалися своїм безстрашним ко�

мандиром і поведінку Тупікова

сприйняли як особисту образу. Ад�

же Олександр Гнатович міг взагалі

не ризикувати або, принаймні, до�

ручити складне завдання іншому;

однак, прийнявши неординарне

рішення, впорався власноруч. Та�

ким він був завжди: вмілим коман�

диром, прекрасним льотчиком та

надійним товаришем, який ніколи

не ховався за чужими спинами на

фронті, але і в мирний час нерідко

ризикував життям, не вагаючись,

брав відповідальність на себе, про

все мав власну думку, був дуже пря�

молінійним, не визнавав напівто�

нів».

З березня 1954�го до грудня 1957

року Олександр Гнатович коман�

дував першою стратегічною авіа�

дивізією Дальньої авіації, яка дис�

локувалася в м. Узин Київської

області (у 1955�му він став гене�

рал�майором). Стратегічні бом�

бардувальники — це козирна кар�

та світової політики, адже навіть

один літак здатний нанести над�

звичайно потужний удар по воро�

жій території. Молодчому в той час

було лише 34 роки. Але саме йому

довірили очолити першу страте�

гічну дивізію радянських суперлі�

таків. Між іншим, у легендарного

льотчика було цікаве прізвисько

«Генерал вперед», тобто, зазвичай,

саме йому довіряли найскладніші

бойові завдання.

У 1961�му Олександр Молодчий

став командиром 8�го Окремого

Червонопрапорного Смоленсько�

го важкого бомбардувального авіа�

ційного корпусу Дальньої авіації.

У березні цього ж року він першим

здійнявся в небо з ґрунтової смуги

Благовіщенського аеродрому на

реактивному літаку «Ту�16». Нас�

тупного року йому присвоїли

звання «генерал�лейтенанта». А в

1963�му, вперше в історії радян�

ської авіації, Молодчий здійснив

політ на стратегічному літаку (з

повним боєкомплектом на борту)

з льодового аеродрому в Заполяр’ї.

Олександр Гнатович стояв біля

витоків створення стратегічної ра�

кетоносної авіації СРСР. Суперсу�

часні радянські літаки несли

щоденне бойове чергування, дола�

ючи величезні відстані (з дозап�

равкою в повітрі) над усіма конти�

нентами, океанами та морями,

тундрою й тайгою. І прославлений

генерал, як і в роки своєї фронто�

вої юності, особисто виконував

найскладніші польоти.

ßê çíèùóâàëè Ìîëîä÷îãî

Однак новаторські ідеї молодого

генерала, його рішучий характер і

загострене почуття справедливос�

ті, а також неймовірна популяр�

ність Молодчого серед льотчиків

викликали відверту заздрість у ви�

щого військового керівництва. Йо�

му почали натякати, аби не пнувся

поперед старших товаришів, до�

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

МОЛОДЕЦЬКА ЗВИТЯГА
ОЛЕКСАНДРА 

МОЛОДЧОГО

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê â ïîïåðåäíüîìó
íîìåð³ æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè»
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тримувався субординації, служив,

як усі, знаючи своє місце. Проте,

навіть потрапивши в опалу, Олек�

сандр Гнатович, який щиро вболі�

вав за справу, не міг змиритися з

недолугими рішеннями високопо�

садовців. Тож надіслав відвертого

листа зі своїми пропозиціями в Мі�

ністерство оборони СРСР, у якому

обґрунтував необхідність реорга�

нізації Військово�Повітряних сил

Радянського Союзу.

На жаль, у Москві молодого гене�

рала не підтримали, а розлючені

кар’єристи вирішили раз і назав�

жди позбутися небезпечного прав�

долюбця. А оскільки командирські

якості Молодчого та його героїчна

біографія не викликали жодних

сумнівів, «сірі кардинали» вдалися

до підлості. Ось як розповідає про

це у своїх мемуарах генерал�пол�

ковник авіації, Герой Радянського

Союзу Василь Решетников: «Ко�

мандир корпусу Молодчий — не�

покірний. Працює багато, шукає

нові шляхи підвищення боєготов�

ності. Він ініціативний та наполег�

ливий, але не всі його починання

знаходять підтримку у нового ко�

мандувача Дальньою авіацією.

У суперечці з ним поступово вини�

кає надзвичайно гострий кон�

флікт, в якому, як з’ясувалося з ча�

сом, правим виявився Молодчий.

Складно сказати, чим би все тоді

завершилося, та втрутився випа�

док: Молодчий прихворів — при�

хватило серце. Відверто кажучи,

нічого особливого: відлежався б і

прекрасно служив би далі. Проте

командувач цим випадком скорис�

тався: одразу ж відрядив до пацієн�

та цілу бригаду лікарів з суворим

вердиктом: списати бунтівника».

Для Олександра Гнатовича, який

обожнював небо і не мислив свого

життя без нього, це була катастро�

фа. У льотчика, який звик до екс�

триму і легко, із задоволенням ви�

конував найскладніші прийоми пі�

лотування, підступно відібрали

право літати. Досвідчений бойо�

вий командир, новатор військової

справи раптом, зусиллями кількох

догідливих, безпринципних еску�

лапів, перетворився на людину,

непридатну для військової служби.

У 1965�му 45�літнього генерал�

лейтенанта авіації, двічі Героя

Олександра Молодчого відправи�

ли в запас.

Таке рішення приголомшило

льотчиків. Захистити Олександра

Гнатовича прагнули відомі пілоти,

фронтовики, Герої Радянського

Союзу, кілька секретарів обкомів

партії та перший секретар ЦК КПУ

Петро Шелест, які особисто звер�

талися до міністра оборони —

маршала Радянського Союзу Ма�

линовського. Однак кремлівські

«небожителі» вже вирішили долю

опального генерала: «Сам винен —

надто невгамовний та непоступли�

вий! Нічого — буде наука іншим...».

Минуть роки, і генерал�полковник

Василь Решетников визнає: «Поса�

ду командувача Дальньої авіації Ра�

дянського Союзу мав отримати

Олександр Молодчий».

«Втім, він одужав, зібравши волю

в кулак, знайшов сили, — розпові�

дає Олександр Кузнецов�Молод�

чий. — І в 1966–1968 роках керу�

вав Луганським обласним палив�

ним трестом. Свою діяльність на

цій посаді розпочав з того, що по�

будував комфортні душові для ро�

бітників. Скрізь був армійський по�

рядок: у туалетах завжди чисто, ви�

мито, випрані рушники... Я все це

добре пам’ятаю, адже в дитинстві

не раз бував у нього на роботі. Але,

знову ж таки, дідусь — бойовий

офіцер, який звик служити державі

і жити на чесно зароблену зарпла�

ту. Він ніколи не крав, не лукавив.

І раптом потрапив до середовища,

де існували за зовсім іншими по�

няттями. Ви ж розумієте, що таке

паливний трест? Хтось звик брати

хабарі, цупити державне майно і,

за потреби, «задобрювати» переві�

ряльників. Звісно, принциповий

новий директор почав боротися з

хапугами та злодіями, не зважаючи

на посади: провинився, привлас�

нив чуже — отже, не гідний працю�

вати на підприємстві! У декого зі

звільнених знайшлися впливові

покровителі. Виник конфлікт: на

Молодчого тиснули, він нервував,

але не погоджувався на сумнівні

компроміси, щоразу заявляючи:

«Доки я тут керівник, у паливному

тресті безладу не буде». Звичайно,

така психологічна атмосфера не�

гативно позначалася на здоров’ї

Олександра Гнатовича. 

Одужавши, Молодчий прийняв

непросте рішення: переїхати з

сім’єю до іншого міста. Але куди?

І тут фронтовий друг Володимир

Робуль, який мешкав у Чернігові,

запропонував: «Сашо, Шурочко,

приїжджайте до нас. Ви ж знаєте,

як тут гарно!». «А й справді, — поду�

мав Олександр Гнатович, — я ж

визволяв Придесення. Чернігів —

місто красиве, з тисячолітньою іс�

торією, унікальними пам’ятками

архітектури, затишними парками

та скверами, чарівною річкою Дес�

на, мальовничими краєвидами. Чо�

му б не оселитися в цьому благо�

датному краї? Тим більше, якщо

там живе найкращий друг Володя

Робуль та його привітна дружина

Олена!».

Відтоді, з 1968 року й до самої

своєї смерті легендарний льотчик

мешкав у Чернігові. Спочатку в бу�

динку на Комсомольській, потім —

АКТУАЛЬНО

Ñàìå Îëåêñàíäðó Ìîëîä÷îìó ó 34 ðîêè

äîâ³ðèëè î÷îëèòè ïåðøó ñòðàòåã³÷íó

àâ³àäèâ³ç³þ Äàëüíüî¿ àâ³àö³¿.

Ô
î

òî
 ç

 ñ
³ì

å
é

í
î

ãî
 à

ð
õ³

â
ó 

ð
î

ä
è

í
è

 Î
. Ì

î
ë

î
ä

÷
î

ãî



на вулиці Щорса, № 6. Доки дозво�

ляло здоров’я, займався військово�

патріотичною роботою — допома�

гав ветеранам, проводив зустрічі з

молоддю, написав дві книги мему�

арів: «У палаючому небі» та «Літаки

ідуть у ніч».

***

Як і більшість ветеранів Великої

Вітчизняної, Олександр Гнатович

важко переніс розпад Радянського

Союзу. Йому, фронтовику, було бо�

ляче змиритися з тим, що в одну

мить припинила своє існування

велика держава, яка здобула істо�

ричну перемогу над фашистською

Німеччиною. Проте Молодчий, не

вагаючись, одразу ж відгукнувся на

прохання військового керівниц�

тва — особисто приїхав в Узин, де

розміщувалася стратегічна авіади�

візія Дальньої авіації, аби заспокої�

ти льотчиків. І саме завдяки муд�

рості та виваженості Олександра

Гнатовича, тоді, в 1991�му, вдалося

залагодити небезпечний конфлікт:

досвідчені льотчики, гордість віт�

чизняної авіації, присягнули на

вірність незалежній Україні, а вій�

ськові літаки залишилися на тери�

торії нашої держави.

«На сороковий день після смерті

дружини Олександр Гнатович по�

вернувся з кладовища дуже засму�

ченим, — розповідає Тетяна Кузне�

цова�Молодча. — Сусіди сказали,

що приходив якийсь добродій —

розпитував у них про Героя. Аж тут

і цей молодий чоловік з’явився,

представився кореспондентом

всеукраїнської газети, пояснив:

спеціально приїхав до Чернігова,

щоб взяти інтерв’ю у легендарного

льотчика та сфотографувати його

у парадному мундирі, з усіма орде�

нами та медалями. Олександр Гна�

тович, хоч і почувався недобре, але

був людиною чемною, тому по�

спілкувався з гостем. А коли той

почав налаштовувати фотоапарат,

Молодчий пояснив: «Вибачте, я пе�

режив велике горе і надто погано

виглядаю, аби фотографуватися

для газети. Однак у мене є цілком

нормальний фотопортрет. Якщо

вас це влаштовує, то зачекайте тро�

хи, я зараз принесу». Кореспон�

дент охоче погодився... А невдовзі

Олександр Гнатович виявив про�

пажу: взяв кітель, щоб повісити до

шафи, а на ньому на місці двох Зі�

рок Героя — лише колодочки. Зло�

дій так поспішав, що не мав часу

акуратно відчепити нагороди, тож

по�варварському зірвав їх... Звісно,

ми одразу звернулися до міліції.

Молодчий був шокований таким

цинічним і зухвалим пограбуван�

ням. Дуже переживав! Для нього ці

нагороди були безцінними, як

пам’ять про загиблих бойових

побратимів, відчайдушні польоти

під обстрілом ворожих зеніток та

запеклі двобої з фашистськими ви�

нищувачами. Ми також були у від�

чаї, адже нагороди дідуся — це ро�

динні реліквії. Отож пропонували

навіть власну машину тому, хто по�

верне Олександрові Гнатовичу

втрачені Зірки Героя (хоч ми —

звичайні люди, не олігархи). Про�

те розшукати крадія не вдалося.

Звісно, все це остаточно підірвало

здоров’я ветерана».

Держава так і не спромоглася за�

хистити свого Героя — повернути

легендарному льотчику його бойо�

ві нагороди. Власне, це мало б ста�

ти справою честі для українських

правоохоронців. Але про яку честь

і гідність можна говорити, коли на

моє запитання про незнайдені досі

Зірки Героя один із «компетен�

тних» добродіїв роздратовано від�

повів: «Вам що, робити нічого? Ще

про царя Гороха згадайте! Скільки

років минуло, а ви все переймаєте�

ся якимись брязкальцями. Тут лю�

дей вбивають — і нічого...». Не розу�

міє чоловік. Вже до сивих скронь

дожив, а не розуміє...

На жаль, знищували Молодчого і

після його смерті. Бо як інакше

можна оцінити ганебний вчинок

тодішньої української влади?! Су�

діть самі. Коли Олександр Гнато�

вич пішов із життя, понад 600 ти�

сяч (!) ветеранів Великої Вітчизня�

ної війни з України та Росії (відомі

і шановані люди) звернулися до

президента Віктора Ющенка з кло�

потанням про присвоєння прос�

лавленому льотчику, двічі Герою

Радянського Союзу, генерал�лей�

тенанту авіації Олександрові Мо�

лодчому найвищої нагороди на�

шої держави — звання Героя Украї�

ни. Аргументів — більше, ніж дос�

татньо! Олександр Гнатович

народився в Україні, визволяв її від

фашистських загарбників (нага�

даю, що він так і не отримав дві Зір�

ки Героя за подвиги, здійснені в

1943�му та 1944 роках), вже в мир�

ний час чесно і самовіддано слу�

жив своєму народу. Видатний

льотчик був громадянином неза�

лежної України і похований у рід�

ній землі. До того ж, наближався

ювілей — 90�ліття з дня народжен�

ня Олександра Молодчого.

Êîëè Ìîëîä÷èé ï³øîâ ç æèòòÿ, ïîíàä 600

òèñÿ÷ (!) âåòåðàí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

çâåðíóëèñÿ äî ïðåçèäåíòà Â³êòîðà Þùåíêà

ç êëîïîòàííÿì ïðî ïðèñâîºííÿ éîìó çâàííÿ

Ãåðîÿ Óêðà¿íè. Íà æàëü, ¿õ íå ïî÷óëè...
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І який же подарунок отримав

Олександр Гнатович від своєї дер�

жави? Недолугу бюрократичну від�

писку, яка надійшла його родині з

секретаріату президента: «Звання

Герой України не присвоюється за

заслуги, які мали місце в минулому

і не пов’язані зі становленням і

розвитком незалежної України».

Навмисне не вказую чиновника,

який поставив підпис під цим,

м’яко кажучи, дивним документом:

якщо навіть сам Віктор Андрійо�

вич, заклопотаний власними «ме�

сіанськими» ідеями, не відав про

таке резонансне прохання від со�

тень тисяч ветеранів війни, то це

тим більше свідчить про безлад,

який панував у його оточенні.

Власне, відписку (верх цинізму та

юридичної безграмотності!) надіс�

лала людина президента Ющенка.

Êðàñèâå íåáî

Герой відійшов у вічність 9 чер�

вня 2002�го — на 82�му році життя.

А вже наступного дня президент

Російської Федерації Володимир

Путін (який, до речі, особисто вітав

Олександра Гнатовича з 80�літтям)

надіслав скорботну телеграму:

«Александр Игнатьевич Молодчий

был настоящим патриотом, чес�

тным и мужественным офицером.

Вся его жизнь была примером вер�

ного служения долгу и своему Оте�

честву. Легендарный лётчик от�

важно сражался в годы Великой

Отечественной войны и много

сделал для укрепления отечествен�

ной авиации в мирное время. Имя

Александра Игнатьевича навсегда

останется в памяти его коллег и

друзей, всех, кто знал этого яркого

и талантливого человека». 11 чер�

вня надійшла телеграма зі співчут�

тям і від президента України Леоні�

да Кучми, який назвав Олександра

Молодчого «легендарним сином

українського народу».

Поховали видатного льотчика у

Чернігові. В останню путь його

проводжали тисячі людей. Всі ор�

ганізаційні клопоти взяв на себе

міський голова Олександр Соко�

лов. А через рік, за сприяння місь�

кради, відбулося урочисте відкрит�

тя мармурового пам’ятника двічі

Героєві, про виготовлення якого

подбав командувач Військово�По�

вітряних сил Віктор Стрельников.

Пам’ять про Олександра Гнато�

вича бережуть в Україні, Росії та Бі�

лорусі. У 1949 році на центральній

площі Луганська урочисто встано�

вили бронзовий бюст двічі Героя

Радянського Союзу Олександра

Молодчого. Нині ще один бюст

прославленого льотчика знахо�

диться в Луганській школі № 13,

названій тепер на честь видатного

земляка. З’явилася в Луганську й ву�

лиця Олександра Молодчого.

Коли в 1983 році Олександр Гна�

тович став почесним громадяни�

ном Чернігова, то з цієї нагоди по�

садив іменне дерево, яке й зараз

росте у сквері за обласним акаде�

мічним музично�драматичним те�

атром імені Т. Шевченка. Вулиця

Східночеська, де свого часу меш�

кав Герой, тепер носить його ім’я

(до речі, тодішній начальник Чер�

нігівського військового ліцею з

підвищеної фізичної підготовки

полковник Іван Остренко, висту�

паючи на святі з нагоди перейме�

нування вулиці, запропонував на�

звати на честь Олександра Молод�

чого і військовий ліцей, як на мене,

гарна ідея, до якої варто прислуха�

тися!). У Чернігові (на будинку об�

ласного військкомату і на вулиці

Щорса, № 6) та в м. Узин, на Київ�

щині, встановлено меморіальні

дошки. Також меморіальну дошку в

2001 році урочисто відкрили в Ро�

сії — у Благовіщенську, на будинку,

в якому жив Олександр Гнатович.

Іменні літаки Молодчого є в Ук�

раїні (Ту�22 МЗ, бортовий номер

80 — в музеї авіації у Полтаві) та в

Російській Федерації (у м. Енгельс

Саратовської області). 

20 грудня 2007 року в Чернігові

створили Благодійний фонд імені

двічі Героя Радянського Союзу

Олександра Молодчого. 

«Всі добрі справи нашого фонду

(а це і реставрація пам’ятників та

братських могил ветеранів Вели�

кої Вітчизняної, і турбота про ді�

тей�інвалідів та малозабезпечені

родини, і численні військово�пат�

ріотичні акції, і книговидання, і

спортивні змагання) відбуваються

за підтримки та безпосередньої

участі депутата Чернігівської місь�

кої ради Олександра Шкурата, —

наголошує Тетяна дружина онука

легендарного льотчика. 

«Олександра Гнатовича не стало

9 червня 2002 року. Закінчився йо�

го найтриваліший політ, політ дов�

жиною в життя. Здійнявшись одно�

го разу хлопчаком у розпечене не�

бо Донбасу, він опустився через де�

сятиліття у священну землю

Полісся, яка прийняла його навіч�

но. І хто знає, де зараз його душа?

Можливо, там, високо над хмара�

ми, поруч із «Білими лебедями»,

котрі несуть бойове чергування у

неозорих просторах небесного

океану», — ці хвилюючі рядки на�

писав Олександр Кузнецов�Мо�

лодчий, онук видатного українця.

«Білим лебедем» називають літак

«Ту�160».

А публіцист Ігор Поліщук так

уявив останню мить життя двічі

Героя Радянського Союзу Олек�

сандра Гнатовича Молодчого:

«Говорят, лётчики не умирают.

Они просто улетают и не возвра�

щаются. Селятся себе в небе, в об�

любованных местах, и продолжа�

ют жить. Очень красивое небо

было в тот день над Черниговом.

Солнечное, в синем парадном

мундире. Оно встречало своего

сына…».

Ñåðã³é ÄÇÞÁÀ

АКТУАЛЬНО

«Ãîâîðÿò, ë¸ò÷èêè íå óìèðàþò... Îíè ïðîñòî

óëåòàþò è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ñåëÿòñÿ ñåáå

â íåáå, â îáëþáîâàííûõ ìåñòàõ,

è ïðîäîëæàþò æèòü».
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Саме такою роботою можна вва�

жати фільм «Поле забутих героїв» з

циклу «Солдати перемоги», який

інтернет�спільнота побачила саме

перед 22 червня. Фільм присвяче�

но пам’яті воїнів, які зірвали пере�

можну ходу гітлерівських загар�

бників у жорстокій битві в кінці

липня — на початку серпня 1941

року, що сталася поблизу Корсуня. 

— Про ті жахливі часи 1941 року

розповів мені голова районної ра�

ди ветеранів, ветеран війни, пол�

ковник у відставці Семен Павло�

вич Побірченко, — згадує режи�

сер�постановник фільму капітан 1

рангу Володимир Савченко. — 15�

літнім юнаком Семен Побірченко

та інші мешканці Корсуня і села

Саморідня стали очевидцями тих

страшних днів і ночей, коли оку�

панти прийшли на нашу рідну

землю. 

Тоді гітлерівці, намагаючись з

ходу оволодіти переправами через

Дніпро, рвалися на схід. Але зустрі�

ли на своєму шляху жорстокий

супротив Радянської Армії. За роз�

повідями Семена Павловича, довго

не замовкав кулемет на вершині

урочища, що впритул прилягає до

дороги на Корсунь. І замовк лише

на сьомий день, коли куля німець�

кого снайпера обірвала життя ра�

дянського кулеметника. Кілька

днів після побоїща вивозили фа�

шисти тіла своїх солдатів і офіце�

рів та хоронили в центрі міста. Тіла

ж радянських воїнів, під примусом

та наглядом окупаційного коман�

дування, місцеві мешканці похова�

ли прямо в окопах. Були і поранені

бійці, які застигли в окопах від бо�

лю, але до жодного з них кати не

дозволили доторкнутися й надати

медичну допомогу. Семен Павло�

вич особисто бачив убитого героя�

кулеметника, який поклав протя�

гом тижня на землю не одну сотню

ворожих вояків, та спостерігав за

його «похованням» в останньому

бастіоні. 

— Вони і досі там лежать, немов

несуть оборону на своїх бойових

постах, — розповідає у фільмі Се�

мен Побірченко.

— Пошуку для фільму хоч яких

відомостей про те, що сталося біля

Корсуня у липні�серпні 1941 року

присвятив майже три тижні, — зга�

дує Володимир Савченко. — Здава�

лося, як для простого громадянина

досить добре знаю історію рідного

краю. Але до зустрічі з Семеном

Павловичем і близько не уявляв ту

сувору дійсність і жорстокість вій�

ни, яка йшла ось тут, поруч з селом,

де я народився і виріс… Кілька разів

приїздив на місце подій, вивчав до�

кументи, шукав джерела інформа�

ції про перші місяці війни. Завдяки

тому, що з дитинства слухав розпо�

віді рідних і односельчан про ос�

танню війну та завдяки інтернету

дістав інформацію про те, хто ж

конкретно захищав наш край від

ворога важкого літа 1941�го. Дові�

дався, що на той час фронт у райо�

ні Кагарлика, Миронівки, Корсуня,

Городища, Сміли, Звенигородки

боронили війська 26�ї та 38�ї ар�

мій, які входили до складу Півден�

но�Західного фронту під команду�

ванням генерал�полковника Кир�

поноса. Штаб командування фрон�

ту знаходився у місті Бровари.

Головне командування військами

Південно�Західного напрямку

очолював Семен Будьонний, чле�

ном Військової ради був Микита

Хрущов. 

— Немає необхідності перелічу�

вати бойовий комплект та дисло�

кацію частин 26�ї армії, яка здій�

снювала оборону безпосередньо в

районі Канева, Миронівки, Таганчі,

Яхнів, Корсуня, Кичінців, Гарбузи�

на, Набутова, а важливо було вста�

новити конкретні частини цієї ар�

мії, які вели бій саме на полях поб�

лизу Корсуня, — розповідає далі

про свій пошук Володимир Ми�

хайлович. — Як показують доку�

менти з мемуарів маршала Моска�

ленка та з розміщених в інтернеті

«оперсводок», ними були частини

6�го стрілецького корпусу, а саме

196�а стрілецька дивізія, частина

полків 264�ї та 277�ї стрілецьких

дивізій та інші, які поки що точно

АКТУАЛЬНО

ПОЛЕ ЗАБУТИХ ГЕРОЇВ
Äâ³ äàòè: Äåíü Ïåðåìîãè 9 Òðàâíÿ òà ïî÷àòîê Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 22 ÷åðâíÿ ïîñèëèëè óâàãó ãëÿäà÷³â
òà êðèòèê³â äî ô³ëüì³â â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ òåìà-
òèêè. Çãàäóþ÷è íàøèõ ñóñ³ä³â, ìîæíà ïðèãàäàòè äî-
ñèòü â³äîìèé áîéîâèê «Ñòîìëåí³ ñîíöåì 2. Öèòà-
äåëü», ñòâîðåíèé çà ó÷àñòþ «Ðîñ³éñüêîãî ôîíäó ï³ä-
òðèìêè ïàòð³îòè÷íîãî ê³íî». Àëå òàê³ ãó÷í³ ïðåì’ºðè —
ëèøå âåðõ³âêà àéñáåðãó. Æàíð â³éñüêîâîãî ê³íî â Óê-
ðà¿í³ ðîçâèâàºòüñÿ ñüîãîäí³ ³ áåç âñ³ëÿêîãî ï³àðó, çà
ðàõóíîê ãëèáîêèõ, ÷åñíèõ ðîá³ò, ìîæëèâî, é íå òàêèõ
ÿñêðàâèõ ³ åôåêòíèõ, ÿê ô³ëüì ðåæèñåðà Ìèõàëêîâà.
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не встановлені. Деталізація та іме�

на вищого військового керівниц�

тва дозволяють зробити здогадку

про причини того, чому після вій�

ни не відбулося перепоховання за�

гиблих воїнів.

Глядачам фільму стає відомо, що

у серпні�липні 1941�го, фактично

за півтора місяця боїв, 196�а, 264�а

та 277�а стрілецькі дивізії втратили

більше половини свого складу. Та�

ка ж картина у всій 26�й та 28�й ар�

міях Південно�Західного фронту.

Дивізії на відпочинок та поповнен�

ня не відводилися, а завдання, які

ставилися командуванням 26�ї ар�

мії, командуванням фронту та го�

ловнокомандувачем Південно�За�

хідного напрямку, не відповідали

реальним обставинам, що зміню�

валися кожної доби. У тій битві та

подальших боях, що продовжува�

лися до самої переправи через

Дніпро, 26�а армія фактично втра�

тила 196�у стрілецьку дивізію, а са�

ма, відступаючи, втратила війська в

уманському та київському котлах.

Героїчний командир 196�ї стрі�

лецької дивізії генерал�майор Кос�

тянтин Юхимович Куликов у тих

боях потрапив у полон та був стра�

чений у концтаборі Флоссенбург. 

— Попри все, ціною свого життя

радянські воїни вигравали у ворога

найцінніше — час, — коментує далі

за кадром підполковник Юзеф

Венскович, він же автор сценарію

стрічки. — Кожна година, кожна

доба утримання на рубежах у 1941

році фашистів давала можливість

евакуювати у тил мирне населен�

ня, підготувати нові лінії оборони…

Нещодавно один з відомих політи�

ків зазначив, що Росія змогла б пе�

ремогти фашистів під час Другої

світової війни й без України. Да�

вайте згадаємо, скільки тривала

оборона Києва, Одеси, Севастопо�

ля тощо? Скільки безіменних вої�

нів покояться на полях боїв, на

кшталт такого, про який розповів

Семен Павлович Побірченко?..

Займаючи оборону під Корсунем,

196�а стрілецька дивізія хоч і була

знекровленою, але в боях змогла

втриматися на позиціях протягом

цілого тижня. Це вже факт, тому

що кулемет, як уже згадували, за

спогадами очевидців замовк лише

на сьомий день. 

Як свідчать розвідувальні доне�

сення та оперативні зведення того

часу, проти військ 6�го стрілецько�

го корпусу 26�ї армії, діяв 254�й пі�

хотний корпус групи армії Центр

гітлерівського вермахту за

підтримки авіації, танків та механі�

зованих підрозділів. Конкретно

проти 196�ї та залишків 264�ї та

277�ї стрілецьких дивізій діяла

57–а піхотна дивізія фашистів за

підтримки приданих сил та засобів

254�го ПК. Очевидці тих подій саме

і підтверджують спрямування ліній

окопів на полі битви не по лінії

«південь�північ», а по лінії оборони

«схід�захід», яку б неминуче долав

ворог, ведучи наступальні дії з Кор�

суня на північний схід в обхід обо�

рони 26�ї армії в напрямку Дніпра.

Фільм закінчується картинами

того самого поля, де покояться ос�

танки захисників нашої Вітчизни.

Його не можна назвати ні брат�

ською могилою, ні могильником,

ні просто кладовищем. Воно роз�

рівняне, зоране, на місці колиш�

ньої битви колоситься жито, при�

носячи прибуток новим україн�

цям. Запитання про те, чому до цих

пір не перепоховані радянські вої�

ни, Семен Павлович упереджує по�

ясненням, що сам він повернувся

додому в Корсунь лише у 1953 ро�

ці. До того часу розрівнялося поле,

вщухла людська біль від горя втрат.

Звернення до тодішніх керівників

району, області та воєнкомів не ма�

ло ніяких відповідей і реакцій, хоч

кивали головами та обіцяли допо�

вісти вище. Зараз можна лише здо�

гадуватися, наскільки не потрібні

були на той час, особливо під час

правління Хрущова, згадки про

бездарне довоєнне та воєнне ке�

рівництво і експерименти, що

обернулися такою трагедією. Але

спогади про страшні події 41�го

живуть у пам’яті фронтовика та

тих, хто не байдужий до історії рід�

ного краю. Адже не можна залиша�

ти безіменними тих, хто ціною

свого життя заклав підвалини Ве�

ликої Перемоги 45�го, виборов для

нас свободу та незалежність.

Час ефіру стрічки пролітає для

непосвяченого глядача непомітно,

але за цією легкістю — зрозуміла

лише спеціалісту тривала робота:

спочатку ідея, далі пошуки в архі�

вах, польові зйомки, виїзди на ін�

терв’ю до ветеранів, кропіткий

монтаж, «озвучка» і, нарешті, зве�

дення стрічки в єдине ціле. А по�

тім — «час ікс» і «критика» в інтер�

неті. Глядачу в мережі, здебільшого,

байдуже, де і як знаходять час та

гроші автори фільму. Якщо за пер�

ші кілька секунд фільм «не чіпляє»,

то увага «одним покликом мишки»

переключається на щось інше. Од�

нак стрічка «Поле забутих героїв»

одразу приковує увагу кожного,

хто не байдужий до теми військо�

во�патріотичного кіно. До її появи

в мережі фактично нічого, крім

пам’яті живих очевидців і архівних

документів, не нагадувало про вій�

ну, яка 1941 року постукала у вікно

корсунчанам своїм кістлявим

пальцем смерті. А білих та чорних

плям нашої історії існує чимало, їх

вистачить ще багатьом поколін�

ням і на багато фільмів. 

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

Ñåìåí Ïîá³ð÷åíêî: «Íà öüîìó ïîë³ âë³òêó

1941 ðîêó ãèíóëè ðàäÿíñüê³ ñîëäàòè, 

àëå íå çäàâàëè ñâî¿õ ïîçèö³é... Âîíè ³ äîñ³

òàì ëåæàòü, íåìîâ ïðîäîâæóþòü áîðîíèòè

ð³äíó çåìëþ â³ä âîðîãà».



Щорічний фестиваль духової
музики «Сурми Конституції»
цього року відзначив свое 12�
річчя і втрете пройшов під наз�
вою — «Сурми України». 

— Мета конкурсу — оцінити

творчі здобутки військових музич�

них колективів, — говорить голов�

ний військовий диригент Гене�

рального штабу Збройних Сил Ук�

раїни генерал�майор Володимир

Деркач. — Склалася ситуація, коли

глядач звик до того, що він має на�

году отримувати естетичне задо�

волення від виконання учасника�

ми фестивалю на стадіоні «Юві�

лейний» творів високої музики

щороку. Фестиваль включає в себе і

марш парад вулицями міста Суми, і

виконання оркестрами на майдан�

чиках та парках міста окремих не�

величких концертних виступів.

Наприклад, Одеський та Чернігів�

ський військові оркестри дали го�

динні концерти на підмостках

сумського театру імені Щепкіна.

Виступив оркестр з Турції. До речі,

наші іноземні колеги побачили, на

якому високому професійному

рівні виконувалися музичні твори і

взагалі проходив у весь фестиваль.

Велику роботу у цьому напрямку

виконали відділ культури міста Су�

ми і особисто мер Геннадій Мінаєв.

Фестиваль проводиться за під�

тримки Міністерства оборони Ук�

раїни. Головним організатором

цього грандіозного дійства є відділ

культури та туризму Сумської місь�

кої ради. 

Здійснюючи екскурс у минуле,

слід згадати, що у 2000 році пер�

шими учасниками фестивалю ста�

ли 6 духових оркестрів Збройних

Сил України з Києва, Чернігова,

Полтави, Конотопа, Охтирки та

Сум. Найстаріший духовий ор�

кестр Збройних Сил України —

оркестр Сумського військового

двічі орденів Червоного Прапора

інституту ракетних військ і арти�

лерії імені Богдана Хмельницько�

го під керівництвом підполковни�

ка Юрія Кириченка настільки вра�

зив глядачів своєю феєричною

програмою та віртуозністю музи�

кантів, що ніяких сумнівів щодо

подальшої долі та місця проведен�

ня майбутніх фестивалів не вини�

кало. 

На II фестивалі духової музики в

Сумах (2001 рік) свою програму

представляли вже 9 оркестрів. Крім

військових музикантів з Києва, Пол�

тави, Чернігова, Харкова та Сум, у

фестивалі взяли участь інші духові

оркестри міста: зразковий дитячий

оркестр духових інструментів «Ор�

фей» Сумського Палацу дітей та

юнацтва, духовий оркестр Сум�

ського вищого училища мистецтв і

культури імені Дмитра Бортнян�

ського та народний духовий ор�

кестр Будинку культури «Хімік» ВАТ

«Сумихімпром». Свою програму

презентував сумчанам і духовий

оркестр з міста�побратима Курська. 

Серця усіх представниць пре�

красної статі відразу взяв у полон

надзвичайно артистичний дири�

гент оркестру Харківського вій�

ськового університету Андрій Ви�

совень, який не тільки став улюб�

ленцем сумської публіки, але й

значно підняв планку виступів

учасників фестивалю.

Вічно живу духову музику, здатну,

як ніяка інша, створювати особли�

вий настрій, наступного, 2002�го

року, дарували усім прихильникам
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як улюблені колективи, так і нові

учасники фестивалю — високо�

професійні та віртуозні військові

оркестри з Вінниці, Львова та Се�

вастополя. Вінницькі військові

льотчики та севастопольські моря�

ки вразили глядачів та організато�

рів фестивалю яскравим феєрвер�

ком улюблених мелодій, а

львів’яни підкупили чіткістю і ней�

мовірною злагодженістю ритму та

рухів.

Дебютантом фестивалю «Сурми

Конституції» 2003 року став колек�

тив з Одеси. Іскрометний одесь�

кий гумор, веселі та життєрадісні

мелодії додали до єдиної симфонії

фестивалю життєрадісного нас�

трою та значно урізноманітнили

творчу палітру головного музич�

ного свята Слобожанщини.

На V фестивалі (2004 рік) сумча�

ни та гості нашого міста від душі

аплодували кращим духовим ор�

кестрам Збройних Сил України та

народному духовому оркестру

Сумського вищого училища мис�

тецтв і культури імені Дмитра Бор�

тнянського. У ці дні місто Суми, як

відзначали засоби масової інфор�

мації, перетворилось на столицю

грандіозного концертного дійства.

Безумовно, роль першої скрипки у

цьому грандіозному музичному

колективі належала Зразково�по�

казовому оркестру Збройних Сил

України (м. Київ).

У 2005 році фестиваль духової

музики «Сурми Конституції» набув

статусу всеукраїнського. Список

його учасників поповнився вій�

ськовим оркестром з Білої Церкви.

Крім того, широка глядацька ауди�

торія та оркестранти відзначили

високий рівень підготовки вій�

ськового духового оркестру інсти�

туту зв’язку з Полтави.

2006�й фестивальний рік за�

пам’ятався усім яскравим самобут�

нім виступом нового учасника —

військового оркестру з Тернополя.

Того ж року відбувся дебют ще од�

ного, у подальшому неодноразово�

го учасника фестивалю — оркес�

тру Університету цивільного за�

хисту України (м. Харків).

У 2007 році географія сумського

фестивалю знову вийшла за межі

України. До українських колекти�

вів приєднались два духових ор�

кестри Російської Федерації з Кур�

ська та Бєлгорода і молодіжний ду�

ховий оркестр з міста Люблін

(Польща). Саме на VIII фестивалі

«Сурми Конституції» відбувся ос�

танній виступ духового оркестру

Сумського військового двічі орде�

нів Червоного Прапора інституту

ракетних військ і артилерії імені

Богдана Хмельницького. 

IХ Всеукраїнський фестиваль

(2008 рік) зібрав духові оркестри з

5 країн: України, Росії, Польщі, Гру�

зії та Республіки Білорусь.

Високий професіоналізм Зраз�

ково�показового оркестру Зброй�

них сил Республіки Білорусь

(м. Мінськ), відмінне звучання доб�

ре відомих творів та сам стиль

спілкування білорусів з публікою і

колегами змусили усіх поринути у

вир спогадів про минуле.

З родинною сердечністю зус�

трічали та проводжали сумчани

оркестрантів�підводників із Се�

вєродвінська (Росія). Пристрасна

«Лезгінка» у супроводі військових

музикантів із сонячної Грузії зму�

сила прискорено битися жіночі

серця, а наша рідна «Черемшина»

у виконанні польського оркестру

шахтарів із Любліна розчулила

навіть чоловіків. Львів’яни зача�

рували всіх самобутнім націо�

нальним колоритом, одесити

вразили запальним чоловічим

«канканом» та чарівним колекти�

вом юних барабанщиць, а улюб�

ленці сумчан — вінницькі льот�

чики призналися публіці у щиро�

му коханні.

З кожним роком не тільки роз�

ширюється географія фестивалю,

удосконалюється виконавська

майстерність та артистизм його

учасників, підвищується статус ду�

хової музики, а й налагоджуються

партнерські стосунки між містами

та країнами.

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

АКТУАЛЬНО



46

Аргументи деяких можновладців,

мовляв, зменшення кількості вій�

ськових санаторіїв є процесом ціл�

ком «об’єктивним, плановим та не

болючим для захисників Вітчиз�

ни», погодьтеся, виглядають непе�

реконливо. Навіть якщо ці «дер�

жавницькі» рішення пов’язані зі

скороченням чисельності особо�

вого складу Збройних Сил Украї�

ни. Формально, логіка має місце:

військових стало менше, а отже і

велика кількість санаторіїв для

них — ні до чого. Але у тому й річ,

що, згідно із чинним законодавс�

твом, усі військовослужбовці, які

свого часу були звільнені у запас

чи відставку, рівно як і військові

пенсіонери разом із своїми

сім’ями право на санаторно�ку�

рортне обслуговування не втрати�

ли. Отже, кількість тих, хто має

право лікуватися у відомчих оздо�

ровчих закладах оборонного ві�

домства аж ніяк не скоротилася.

Тож немає нічого дивного у тому,

що за таких умов відвідати відом�

чий санаторій наш військовослуж�

бовець — від сержанта до полков�

ника — може лише раз на 15 років...

Відтак виникає ще одне питання:

скільки «потягне» із сімейного

бюджету військового відпочинок у

відомчому санаторії? Щоб з’ясува�

ти це, ми звернулися до завідувача

санаторно�курортного сектора

Військово�медичного департамен�

ту Міністерства оборони України,

службовця ЗС України Євгена Ма�

ліновського.

За словами Євгена Петровича,

успіхами в розвитку матеріально�

технічної бази та сервісного обс�

луговування можуть пишатися ли�

ше окремі лікувально�оздоровчі

заклади. Зокрема, це Центр медич�

ної реабілітації та санаторного лі�

кування «Крим», Євпаторійський

дитячий клінічний санаторій та

Державне підприємство Мініс�

терства оброни України «Сакський

ЦВКС». Ось, власне, і все... Щодо

решти санаторно�курортних зак�

ладів, то у них, на жаль, до раніше

існуючих проблем лише додались

нові, що поставили їх на грань ви�

живання.

Як засвідчує аналіз, проведений

фахівцями санаторно�курортного

сектора Військово�медичного де�

партаменту Міністерства оборони

України, економічна криза в дер�

жаві не оминула і військові здрав�

ниці: за останні два роки кількість

осіб, які пройшли лікування в цен�

трах медичної реабілітації та сана�

торного лікування зменшилась на

18,5 відсотки — з 85,7 тис. до 69,9

тис., причому кількість осіб, які

придбали санаторні путівки за до�

говірними цінами, також має тен�

денцію до зменшення — з 59,9 тис.

відпочиваючих до 53,4 тис. Але

найпотужнішого удару криза зав�

дала саме пільговикам: їхня кіль�

кість у військових санаторіях

зменшилась на 36 відсотків — з
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25,7 тис. до 16,4 тис. Порівняно з

минулим роком курортний сезон�

2011 для військовослужбовців, вій�

ськових пенсіонерів, ветеранів

війни, членів їхніх сімей, які б мрі�

яли відпочити у військових здрав�

ницях, закінчився, не розпочав�

шись.

Щодо відпочиваючих у військо�

вих санаторіях, то станом на 1 чер�

вня 2011 р. у черзі за путівками на

пільгових умовах перебуває 1718

осіб. Хоча згідно з планом їх мало

бути 2072.

Щодо коштів, виділених з кош�

торису Міністерства оборони Ук�

раїни на санаторно�курортне за�

безпечення пільгових категорій

осіб на 2011 рік, то їхня сума ста�

новить 31,148 млн грн. (у 2010�

му — 31,394 млн грн.). 

Подорожчання путівок протя�

гом 2009–2011 років обумовлене

зростанням вартості продуктів

харчування, комунальних послуг,

електроенергії, медикаментів то�

що. Наприклад, відпочинок за піль�

говою путівкою у Центрі «Крим» на

двох дорослих і неповнолітню ди�

тину терміном на 21 добу обій�

деться військовослужбовцю у по�

над 8 тис. грн., не враховуючи вар�

тість квитків на проїзд в обидві

сторони. Прямо скажемо — неде�

шево. А отже, чи вартий відпочи�

нок таких коштів?

Збалансувати витрати і вартість

цін на санаторні послуги можли�

во двома шляхами. Перший, най�

більш простий — це збільшити ці�

ни на санаторні путівки, але… без

суттєвого покращення якості са�

наторного лікування путівка стає

не конкурентоспроможною на

ринку послуг. Другий шлях —

впровадження енергозберігаю�

чих технологій, раціональне ви�

користання людських ресурсів

тощо. 

У Міністерстві оборони України

нині залишився єдиний дитячий

санаторний заклад — Євпаторій�

ський дитячий клінічний санато�

рій, але його можливості викорис�

товуються в інтересах дітей вій�

ськовослужбовців та ветеранів вій�

ськової служби тільки на 10

відсотків. Причина не лише в тому,

що бракує бюджетного фінансу�

вання, але і в обмеженості медич�

них показань для санаторного лі�

кування дітей. Отже, необхідно пе�

реглянути існуючі медичні пока�

зання і розширити їх за рахунок

лікування захворювань серцево�

судинної системи, хронічних зах�

ворювань органів дихання, орга�

нів травлення.

Комфортний відпочинок на бе�

резі Чорного моря — мрія чи не

кожного військового. До недавньо�

го часу для багатьох — майже не

здійсненна. Втім, нарешті з’яви�

лась надія, що ситуація докорін�

ним чином зміниться: за рішенням

Міністра оборони України Михай�

ла Єжеля цього року збільшена

кількість пільгових путівок у літній

період (червень�серпень) в закла�

ди медичної реабілітації та ліку�

вання, які розташовані на півден�

ному березі Криму. Цим рішенням

передбачено виділення до 60 від�

сотків санаторних путівок для мо�

лодих офіцерів та членів їхніх сі�

мей з терміном оздоровлення 12

діб, що передбачено Планом

розподілу санаторних путівок на

2011 р., затвердженим Міністром

оборони. 

До речі, також варто згадати про

те, що у квітні поточного року Ка�

бінет Міністрів України ухвалив

постанову №446 «Про затверджен�

ня Порядку забезпечення санатор�

но�курортними путівками до сана�

торно�курортних закладів вій�

ськовослужбовців, ветеранів війни,

ветеранів військової служби, орга�

нів внутрішніх справ та деяких ін�

ших категорій осіб і членів їхніх сі�

мей». Зокрема, цією постановою

передбачено, що лікування в сана�

торних закладах Міністерства обо�

рони на пільгових умовах надаєть�

ся не більш ніж один раз на рік

відповідно до медичних рекомен�

дацій з урахуванням пільг, перед�

бачених законодавством для кон�

кретної категорії осіб і в порядку

черговості. 

За дорученням Міністра оборо�

ни України, для приведення сана�

торно�курортного забезпечення

військовослужбовців, ветеранів

війни, ветеранів військової служби,

членів їхніх сімей у відповідність

до законів України, вищенаведено�

го Порядку та його подальшого

вдосконалення Військово�медич�

ним департаментом Міністерства

оборони України відпрацьовуєть�

ся нова редакція Інструкції про по�

рядок санаторно�курортного за�

безпечення в Збройних Силах Ук�

раїни. 

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

АКТУАЛЬНО



Ó÷àñíèê³â ìîðñüêèõ ïåðåãîí³â

ïðèâ³òàëè êîìàíäóâà÷ ÂÌÑ ÇÑ Óê-

ðà¿íè àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ,

ïðåçèäåíò â³òðèëüíî¿ ôåäåðàö³¿ Ñå-

âàñòîïîëÿ Ñåðã³é Ìàíóéëåíêî, íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëî-

ä³ òà ñïîðòó Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é

Òèì÷åíêî òà ³íø³.

– ß äóæå ðàäèé, ùî ñàìå ó ïåð³îä

ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ôëîòó Óêðà¿íè áóëà

ïðîâåäåíà ðåãàòà «Êóáîê Êðèìó —

2011». Âè ïî-ñïðàâæíüîìó ñèëüí³

òà âîëüîâ³ ëþäè, àäæå òàêî¿ øòîðìî-

âî¿ ïîãîäè, ó ÿêó âè ïîòðàïèëè, íå

áóëî âæå äàâíî. Âè ïîâí³ñòþ âèêîíà-

ëè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ, ïðîäåìîíñ-

òðóâàâøè ïðè öüîìó âèñîêó ïðîôå-

ñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü òà âèòðèìêó, —

çàçíà÷èâ ó â³òàëüíîìó ñëîâ³ äî ó÷àñ-

íèê³â àäì³ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ.

Â³òðèëüí³ ïåðåãîíè áóëè ðîçïîä³-

ëåí³ íà äåê³ëüêà åòàï³â. ßõòè ïðîé-

øëè çà ìàðøðóòîì Ñåâàñòîïîëü —

Áàëàêëàâà — Ôåîäîñ³ÿ — Àðòåê —

Ñåâàñòîïîëü. Çà ïðàâî áóòè êðàùè-

ìè ó øåñòè êàòåãîð³ÿõ áîðîëèñÿ 23

êðåéñåðñüê³ ÿõòè ç Ñåâàñòîïîëÿ,

Îäåñè, Êèºâà òà Ìàð³óïîëÿ. Ñåðåä

íèõ òàêîæ áóëè ÿõòè ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè

òà ×îðíîìîðñüêîãî ôëîòó Ðîñ³éñüêî¿

Ôåäåðàö³¿.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà â³òðèëüíî¿

ôåäåðàö³¿ Ñåâàñòîïîëÿ Ñåðã³ÿ Ìà-

íóéëåíêà, ïåðåãîíè öüîãî ðàçó âèäà-

ëèñÿ âàæêèìè. Íåñòàá³ëüí³ ïîãîäí³

óìîâè — â³ä øòèëþ äî øêâàëüíîãî

ïîðèâ÷àñòîãî â³òðó ç ãðîçîþ — ñòâî-

ðèëè ñèòóàö³þ, çà ÿêî¿ æèòòþ ñïîðò-

ñìåí³â çàãðîæóâàëà ðåàëüíà íåáåç-

ïåêà. Àëå âñ³ ó÷àñíèêè — äîñâ³ä÷åí³

ìîðÿêè, òîìó îêð³ì ðîç³ðâàíèõ â³òðèë

òà ïîøêîäæåíîãî ÿõòîâîãî ñïîðÿä-

æåííÿ âòðàò íå áóëî.

Õî÷à òðàïèâñÿ âèïàäîê, êîëè îäíà

ëþäèíà ç åê³ïàæó ÿõòè «Ïðîìåòåé»

îïèíèëàñÿ çà áîðòîì, àëå çàâäÿêè

âì³ëèì ä³ÿì åê³ïàæó ÿõòè «Àíòèêà»

ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè ¿¿ áóëî âðÿòîâàíî.

Êàï³òàíà ÿõòè «Àíòèêà» êàï³òàíà

1–ãî ðàíãó çàïàñó Àíäð³ÿ ×åðí³ÿ áó-

ëî íàãîðîäæåíî ãðàìîòîþ çà îñî-

áèñòó ìóæí³ñòü òà ñàìîâ³ääàí³ñòü,

ÿê³ â³í ïðîÿâèâ ï³ä ÷àñ ÿõòîâèõ ïå-

ðåãîí³â.

— Òàêî¿ æîðñòêî¿ øòîðìîâî¿ ïîãîäè

íå áóëî çà âñþ ³ñòîð³þ ³ñíóâàííÿ ðå-

ãàòè, — ñêàçàâ Ñåðã³é Ìàíóéëåíêî. —

Íå óñ³ ÿõòè çìîãëè ïîäîëàòè äèñòàí-

ö³þ òà ä³éòè äî ô³í³øó. Â³äòåïåð ìè

áóäåìî ï³äâèùóâàòè âèìîãè äî åê³-

ïàæ³â, ùîá çàáåçïå÷èòè íàä³éí³ñòü

ÿõò òà áåçïåêó ëþäåé.

Ïåðåìîæö³ òà ïðèçåðè ðåãàòè áóëè

âèçíà÷åí³ â êîæí³é ³ç øåñòè çàë³êî-

âèõ ãðóï. Ó 1-é ãðóï³ ïåðåìîãó çäîáó-

ëà ÿõòà ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè «Ñïðåé», ÿê³é

ìàéæå íàïðèê³íö³ ïåðåãîí³â ïîñòóïè-

ëàñÿ ùå îäíà ôëîòñüêà ÿõòà «Ë³ðà»,

òðåòüîþ ó ãðóï³ ñòàëà ÿõòà «Àëóñÿ». Ó

2-é ãðóï³ ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà ÿõòà

«Âåãà», â 3-é íå áóëî ð³âíèõ åê³ïàæó

ÿõòè «Þíîíà», 4-òó ãðóïó î÷îëèëà

ÿõòà «Ô³îëåíò», ó 5-é «çîëîòî» îòðè-

ìàëà ÿõòà «Àéÿ» ³ ó 6-é íàéñèëüí³-

øèì âèÿâèâñÿ åê³ïàæ ÿõòè «Ìîðñüêà

êîêåòêà».

Ïåðåìîæö³â ðåãàòè òà äåÿêèõ ó÷àñ-

íèê³â â îêðåìèõ íîì³íàö³ÿõ íàãîðî-

äèëè êóáêàìè, ìåäàëÿìè òà ïàì’ÿò-

íèìè ïîäàðóíêàìè.

Íà ñòàä³îí³ «Äèíàìî» â³äáóâñÿ

òîâàðèñüêèé ôóòáîëüíèé ìàò÷

ì³æ êîìàíäàìè Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà

çàêîðäîííèõ ñïðàâ Âåëèêî¿ Áðè-

òàí³¿.

Êàï³òàíîì êîìàíäè óêðà¿íñüêèõ

â³éñüêîâèõ áóâ ãåíåðàë-ìàéîð Âîëî-

äèìèð Ãåîðã³ºø.

Íà ìàò÷³ îñîáèñòî áóâ ïðèñóòí³é ³

Ïîñîë ¯¿ Âåëè÷íîñò³ Êîðîëåâè Âåëè-

êî¿ Áðèòàí³¿ â Óêðà¿í³ — Ë³ Òåðíåð.

Íå çâàæàþ÷è íà äîùîâó ïîãîäó,

àðì³éö³â ïðèéøëè ï³äòðèìàòè ÷èìà-

ëî êîëåã. 

Äîùü íå ïåðåñòàâàâ ïðîòÿãîì âñ³-

º¿ ãðè, àëå ìàò÷ â³ä öüîãî íå

ïîñòðàæäàâ. Ó ñåðåäèí³ ïåðøîãî

òàéìó â³äçíà÷èëèñü áðèòàíö³, íà ïî-

÷àòêó äðóãîãî óêðà¿íö³ çð³âíÿëè ðàõó-

íîê. Òàê, çà ï³äñóìêîì äâîõ òàéì³â, ÿê

³ âîäèòüñÿ, ïåðåìîãëà äðóæáà. Ïðîòå

ó ñåð³¿ ï³ñëÿìàò÷åâèõ 11-ìåòðîâèõ

óäàð³â ïåðåìîãó çäîáóëà çá³ðíà â³ò-

÷èçíÿíîãî â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà ç

ðàõóíêîì 5:4.

Íàïåðåäîäí³ ìàò÷ó ïàí Ë³ Òåðíåð ó

ñâî¿é ïðîìîâ³ äî ãîñòåé çàóâàæèâ,

ùî Âåëèêà Áðèòàí³ÿ àêòèâíî ñïîñòå-

ð³ãàº çà ïðîöåñîì ï³äãîòîâêè Óêðà¿íè

äî ³ñòîðè÷íîãî çàõîäó — ïðîâåäåííÿ

÷åìï³îíàòó ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ³

ââàæàº, ùî â³í ïðîéäå íà âèñîêîìó

ð³âí³.

— Ì³í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ

Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ íà çíàê äîáðî¿ âîë³

ùîð³÷íî ïðîâîäèòü òîâàðèñüê³ ôóò-

áîëüí³ ìàò÷³ ïðîòè çá³ðíèõ ì³í³ñ-

òåðñòâ ³ â³äîìñòâ ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó.

Ð³øåííÿ ç³ãðàòè â öüîìó ðîö³ ç óêðà-

¿íñüêèìè êîëåãàìè âìîòèâîâàíî,

çîêðåìà, ïðàãíåííÿì íàëàãîäèòè

ò³ñí³øó ñï³âïðàöþ ì³æ êðà¿íàìè íà-

ïåðåäîäí³ ×åìï³îíàòó ªâðîïè ç ôóò-

áîëó «ªâðî — 2012», — ñêàçàâ ïàí Ë³

Òåðíåð.

Â³í çàóâàæèâ, ùî Âåëèê³é Áðèòàí³¿,

ó ñâîþ ÷åðãó, ö³êàâèé áóäü-ÿêèé äîñ-

â³ä ïðîâåäåííÿ çàõîä³â òàêîãî ìàñ-

øòàáó, àäæå ó íàñòóïíîìó ðîö³ âîíà

ïðèéìàòèìå Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.

Êîìàíäóâà÷ Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè àäì³-

ðàë Â³êòîð Ìàêñèìîâ îñîáèñòî

âðó÷èâ ïðèçè ïåðåìîæöÿì ðåãàòè

«Êóáîê Êðèìó — 2011», ÿêà

ïðîéøëà ï³ä éîãî ïàòðîíàòîì.





Ôîòî: À. Íîâàêà




