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Êðà¿íà ïîâèííà âì³òè çàõèùàòè ñâî¿ íàö³îíàëüí³ ³íòåðåñè. À äëÿ öüîãî

ïîòð³áí³ åôåêòèâí³ Çáðîéí³ Ñèëè, îðãàíè ñåêòîðà áåçïåêè. Ìè ðîçïî÷èíà-

ºìî ãëèáîêó âîºííó ðåôîðìó, ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë, ÿê³

ñïðîìîæí³ íàä³éíî çàõèñòèòè ³íòåðåñè Óêðà¿íè â ðåàëüíèõ óìîâàõ. Çàâåð-

øóºòüñÿ ï³äãîòîâêà ñòðàòåã³÷íèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ âèçíà÷àòü ìàéáóòí³é îá-

ðèñ íàøî¿ àðì³¿ ³ ôëîòó. Âïåâíåíèé, ùî Óðÿä çìîæå çàáåçïå÷èòè íàëåæíå

ô³íàíñóâàííÿ öèõ ïåðåòâîðåíü.

Íà Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿íè, ðîçâ³äóâàëüí³ îðãàíè â óìîâàõ ïîçàáëîêîâî¿

ïîë³òèêè òàêîæ ïîêëàäàºòüñÿ îñîáëèâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Â³ä ¿õ ïðîôåñ³é-

íèõ ³ åôåêòèâíèõ ä³é, â³ääàíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ ³ äåìîêðàòè÷íèì ö³ííîñòÿì çà-

ëåæèòü ñïðîìîæí³ñòü ðåàë³çîâóâàòè íàãàëüí³ ö³ë³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, çà-

áåçïå÷óâàòè áåçïåêó ñóñï³ëüñòâà ³ äåðæàâè.

Ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè íàö³îíàëüíîãî ïðàãìàòèçìó âèìàãàº

ïîñë³äîâíîñò³ ³ ïåðåäáà÷óâàíîñò³. ß ðîçðàõîâóþ íà òå, ùî ñàìå â 2011 ðî-

ö³ ìè çàâåðøèìî ïåðåãîâîðè ç ªâðîñîþçîì ùîäî ïîë³òè÷íî¿ àñîö³àö³¿ ç ªÑ

òà ñòâîðåííÿ ïîãëèáëåíî¿ ³ âñåîõîïëþþ÷î¿ çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³. Öå ñòàíå

ïåðåêîíëèâèì ñâ³ä÷åííÿì íåçâîðîòíîñò³ íàøîãî öèâ³ë³çàö³éíîãî âèáîðó ³

ïðàêòè÷íèõ êðîê³â íà çàïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñóñï³ëüíî¿ ìîäåë³ â Óê-

ðà¿í³. Ìàºìî âèêîðèñòàòè öåé ïîòåíö³àë ³ ïðîãðåñ ÿê ñòèìóë äëÿ ïîäàëüøî¿

ìîäåðí³çàö³¿ íàøî¿ äåðæàâè, åêîíîì³êè, ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â.

Âîäíî÷àñ, ïàðòíåðñòâî ç Ðîñ³ºþ òà êðà¿íàìè ÑÍÄ áóëî ³ çàëèøàºòüñÿ

íàøèì ñòðàòåã³÷íèì ïð³îðèòåòîì. Ìè çìîæåìî ïåðåêîíàòè íàøèõ ïàð-

òíåð³â, ùî ñòðàòåã³÷íå åêîíîì³÷íå ïàðòíåðñòâî — öå íàéá³ëüø âèã³äíèé ³

ïåðñïåêòèâíèé ôîðìàò íàøèõ â³äíîñèí. À äëÿ Óêðà¿íè òàêà ìîäåëü âçàº-

ìèí ç ªâðîñîþçîì ³ Ðîñ³ºþ òà ³íøèìè êðà¿íàìè Ìèòíîãî ñîþçó - öå ïðàê-

òè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ åêîíîì³÷íî¿ êîíñîë³äàö³¿ íà ªâðî-Àç³éñüêîìó

êîíòèíåíò³.

Óêðà¿íà ìîæå ³ ïîâèííà ñòàòè ñèëîþ, ùî ºäíàº êîíòèíåíòàëüí³ åêîíîì³÷-

í³ ñîþçè. Ìè ³ íàäàë³ áóäåìî ðîçâèâàòè ñòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî ç³ Ñïîëó-

÷åíèìè Øòàòàìè Àìåðèêè, Êèòàéñüêîþ Íàðîäíîþ Ðåñïóáë³êîþ òà êðà¿-

íàìè Òèõîîêåàíñüêîãî ðåã³îíó. Àëå öÿ àìá³òíà ìåòà âèìàãàº ñèëüíî¿ ³

âïåâíåíî¿ â ñîá³ Óêðà¿íè.

Ç âèñòóïó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — 
Âåðõîâíîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé 
ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â ïàëàö³ «Óêðà¿íà»
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22 ñåðïíÿ ó Öåíòðàëüíîìó áó-

äèíêó îô³öåð³â Çáðîéíèõ Ñèë Óê-

ðà¿íè â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³

çáîðè ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³ Íå-

çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü Ì³í³ñòð îáî-

ðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü, íà-

÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó – Ãî-

ëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óê-

ðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é

Ïåä÷åíêî, ÷ëåíè êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè, â³éñüêîâîñëóæáîâö³

ñòîëè÷íîãî ãàðí³çîíó, âåòåðàíè

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ³íø³ ïî÷åñí³

ãîñò³.

— Óòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè

áóëî íå íàñë³äêîì çá³ãó îáñòàâèí, íå

ùåäðèì äàðóíêîì ³ñòîð³¿, à çàêîíî-

ì³ðíèì âèÿâîì ³ ðåçóëüòàòîì ãëî-

áàëüíèõ ñâ³òîâèõ ïðîöåñ³â ³ âíóòð³ø-

íüî¿ ëîã³êè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî

ñóñï³ëüñòâà. Òîä³ íàðîä ðàç ³ íàçàâ-

æäè ñêàçàâ: «Äåðæàâ³ Óêðà¿í³ – áóòè!»

Â³äòîä³ Óêðà¿íà º ³ áóäå íàçàâæäè! –

ñêàçàâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìè-

õàéëî ªæåëü.

Ãëàâà îáîðîííîãî â³äîìñòâà íàãî-

ëîñèâ, ùî ñüîãîäí³ ìîæíà ³ç âïåâíå-

í³ñòþ ñêàçàòè: Óêðà¿íà çäîëàëà ïå-

ðåõðåñòÿ äâîõ åïîõ ³ íåçâîðîòíüî îá-

ðàëà ºâðîïåéñüêèé âåêòîð ðîçâèòêó.

— Ãàðàíòîì ìèðíîãî áóä³âíèöòâà

íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ñòðèæíåì íà-

ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè áóëè, º ³ çàëèøà-

òèìóòüñÿ Çáðîéí³ Ñèëè, ÿê³ íèí³ ïðî-

õîäÿòü íåïðîñòèé øëÿõ ðåôîðìóâàí-

íÿ ³ ðîçâèòêó. Íîâ³ ï³äõîäè ³ ð³øåííÿ

êåð³âíèöòâà äåðæàâè â ãàëóç³ íàö³î-

íàëüíî¿ áåçïåêè, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ

ïîçàáëîêîâèì ñòàòóñîì Óêðà¿íè, âè-

ìàãàþòü ïîäàëüøî¿ îïòèì³çàö³¿

ñòðóêòóðè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿, ï³äâè-

ùåííÿ ñòóïåíÿ ¿¿ ãîòîâíîñò³ äî âèêî-

íàííÿ çàâäàíü çà ïðèçíà÷åííÿì, –

çàóâàæèâ ãëàâà îáîðîííîãî â³äîìñ-

òâà.

Ç ö³ºþ ìåòîþ Ì³í³ñòåðñòâîì îáî-

ðîíè Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî íèçêó ôóí-

äàìåíòàëüíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ

àêò³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ñó÷àñíó ñòðà-

òåã³þ ðîçâèòêó ñåêòîðà áåçïåêè ³

îáîðîíè äåðæàâè òà ïåðñïåêòèâíó

ìîäåëü Çáðîéíèõ Ñèë. Íà ¿õ ï³äñòàâ³

ðîçðîáëÿþòüñÿ ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ

ñåðåäíüîñòðîêîâèõ äåðæàâíèõ ïðîã-

ðàì.

Ì³í³ñòð îáîðîíè îêðåìî íàãîëîñèâ

íà òîìó, ùî ñüîãîäí³ Çáðîéí³ Ñèëè

Óêðà¿íè ð³øó÷å çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä íåï-

ðèòàìàííèõ ôóíêö³é, çîñåðåäæóþ÷è

îñíîâí³ çóñèëëÿ íà ï³äãîòîâö³ àðì³¿ äî

âèêîíàííÿ çàâäàíü îáîðîíè.

— Ïðîòÿãîì 20 ðîê³â íåçàëåæíîñò³

Óêðà¿íè, çàâäÿêè ðîçóì³ííþ òà ï³ä-

òðèìö³ êåð³âíèöòâà äåðæàâè, íàì

âäàâàëîñÿ çáåðåãòè íàëåæíó áîºç-

äàòí³ñòü Çáðîéíèõ Ñèë. Öå ï³äòâåð-

äæóºòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ

áàãàòüîõ øèðîêîìàñøòàáíèõ êîì-

ïëåêñíèõ êîìàíäíî-øòàáíèõ íàâ-

÷àíü: «×èñòå íåáî – 2006», «Àðòå-

ð³ÿ – 2007», «Ìîðñüêèé âóçîë –

Ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæ-

íîñò³ Óêðà¿íè Ì³í³ñòð îáîðîíè

Óêðà¿íè Ìèõàéëî ªæåëü âðó÷èâ

ïîãîíè òà äåðæàâí³ íàãîðîäè

êðàùèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ³

ïðàö³âíèêàì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-

¿íè.

23 ñåðïíÿ ó Êèºâ³, â Îðäåíñüê³é

çàë³ Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³

Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³äáóëàñÿ óðî-

÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ êðà-

ùèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ³ ïðàö³âíè-

ê³â ÇÑ Óêðà¿íè.

Çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè ÷åðãîâå â³éñüêîâå çâàííÿ «ãåíå-

ðàë-ïîëêîâíèê» ïðèñâîºíî êîìàí-

äóâà÷ó Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó Ñåðã³þ

Îíèùåíêó.

Â³éñüêîâå çâàííÿ «ãåíåðàë-ëåé-

òåíàíò» ïðèñâîºíî íà÷àëüíèêó Öåí-

òðàëüíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñ-

òèòóòó îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõ-

í³êè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-

ìàéîðó Îëåêñàíäðó Âàñèëåíêó,

íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

ðîçâ³äêè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óê-

ðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîðó Ñåðã³þ Ãìèç³,

êîìàíäóâà÷ó Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíî-

ãî êîìàíäóâàííÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê

ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîðó Þð³þ

Äóìàíñüêîìó, íà÷àëüíèêó Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó Ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-

¿íè ãåíåðàë-ìàéîðó Ñåðã³þ Êðîïèâ-

÷åíêó, íà÷àëüíèêó Öåíòðàëüíîãî íà-

óêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîðó

²ãîðþ Ðîìàí÷åíêó, íà÷àëüíèêó Ãî-

ëîâíîãî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè ãåíåðàë-ìàéîðó Ìñòèñëàâó

Ñëó÷àéíîìó. Ïîãîíè «â³öå-àäì³ðà-

ëà» âðó÷åí³ íà÷àëüíèêó øòàáó —

ïåðøîìó çàñòóïíèêó êîìàíäóâà÷à

Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè êîíòð-àäì³ðàëó Þð³þ

²ëü¿íó.

Ùå 11 îô³öåðàì Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

ïðèñâîºíî â³éñüêîâå çâàííÿ

«ãåíåðàë-ìàéîð».

²íøèì Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

çà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó çà-

õèñò äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó, çà-

áåçïå÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³

ñâîáîä ãðîìàäÿí, çì³öíåííÿ åêîíî-

ì³÷íî¿ áåçïåêè äåðæàâè, ñóìë³ííå ³

áåçäîãàííå ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó

íàðîäîâ³ òà ç íàãîäè 20-¿ ð³÷íèö³ Íå-

çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè âåëèêó ãðóïó îô³-

öåð³â áóëî íàãîðîäæåíî äåðæàâíèìè

íàãîðîäàìè Óêðà¿íè.

Міністр оборони України Михайло Єжель: 
«Гарантом мирного будівництва незалежності
України, стрижнем національної безпеки були, є і
залишатимуться Збройні Сили, які нині проходять
непростий шлях реформування і розвитку»
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ðiàëiâ ïîñèëàííÿ íà æóðíàë «Âiéñüêî Óê-
ðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå. Çà çì³ñò ðåêëàìè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ðåêëàìîäàâåöü.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:

Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

redactorVU@yahoo.com

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà:

Àíäð³é ×ÅÐÍßÊ

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð:

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáîðîííî¿

ïîë³òèêè òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³éñüê:

Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ì³æíàðîäíîãî

â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà:

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³ëþñòðàö³é,

òåõí³÷íîãî îôîðìëåííÿ òà ðåêëàìè:

Âàñèëü ÏÎÒÀÏ×ÓÊ

Äèçàéí òà âåðñòêà:

Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè:

Çîÿ ²ËÜ¯ÍÀ

Ë³ë³ÿ ÂËÀÑÞÊ

2008», «Âçàºìîä³ÿ – 2010» òà ³í-

øèõ, äî ïðîâåäåííÿ ÿêèõ çàëó÷àëàñÿ

çíà÷íà ê³ëüê³ñòü îñîáîâîãî ñêëàäó.

Âïåðøå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ïðî-

âåäåíî êîìïëåêñíå íàâ÷àííÿ ç òåðè-

òîð³àëüíî¿ îáîðîíè «Ñïðèÿííÿ —

2011» ³ç çàëó÷åííÿì ï³äðîçä³ë³â ³í-

øèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ³ ïðàâîî-

õîðîííèõ îðãàí³â, öåíòðàëüíèõ òà

ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Öüîãî ðîêó ìè ïëàíóºìî ïðîâåñòè

êîìïëåêñ íàâ÷àíü «Àäåêâàòíå ðåà-

ãóâàííÿ – 2011», ÿê³ ñòàíóòü ñâîº-

ð³äíèì ï³äñóìêîì ï³äãîòîâêè Çáðîé-

íèõ Ñèë çà 20 ðîê³â íåçàëåæíîñò³, –

ï³äêðåñëèâ Ìèõàéëî ªæåëü.

Ãëàâà îáîðîííîãî â³äîìñòâà çàóâà-

æèâ, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó

Çáðîéíèõ Ñèë òåõí³÷íå ïåðåîçáðîºí-

íÿ àðì³¿ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê îäèí ³ç

âàæëèâèõ ïð³îðèòåò³â ðåôîðìóâàííÿ

òà îäíî÷àñíî ³ííîâàö³éíèé âåêòîð

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæà-

âè. Íèí³ òðèâàº ðîçðîáêà íàéá³ëüø

âàæëèâèõ äëÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ Óê-

ðà¿íè çðàçê³â îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿

òåõí³êè, ó òîìó ÷èñë³ áàãàòîôóíêö³î-

íàëüíîãî ðàêåòíîãî êîìïëåêñó, êî-

ðàáëÿ êëàñó «êîðâåò», çàâåðøóþòüñÿ

äåðæàâí³ âèïðîáóâàííÿ â³éñüêîâî-

òðàíñïîðòíîãî ë³òàêà Àí-70.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè ï³äêðåñ-

ëèâ, ùî âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîá-

ëåì ³ äîñÿãíåííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ

ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â äëÿ â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â, ÷ëåí³â ¿õ ðîäèí ³ â³é-

ñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â º ³ çàëèøàòè-

ìóòüñÿ ïð³îðèòåòíèìè çàâäàííÿìè

êåð³âíèöòâà óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâî-

ãî â³äîìñòâà. 

Íà çàâåðøåííÿ ñâîãî âèñòóïó êå-

ð³âíèê â³ò÷èçíÿíîãî â³éñüêîâîãî â³-

äîìñòâà çâåðíóâñÿ ³ç ùèðèìè ïîáà-

æàííÿìè äî îñîáîâîãî ñêëàäó.

— Áàæàþ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà ³ çëàãîäè,

ùàñòÿ ³ ïðîöâ³òàííÿ, íîâèõ çâåðøåíü

íà áëàãî Óêðà¿íè! — ïîáàæàâ Ìèõàé-

ëî ªæåëü.

Ç³ ñëîâàìè ïðèâ³òàííÿ äî ó÷àñíèê³â

óðî÷èñòîñòåé çâåðíóâñÿ íà÷àëüíèê

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêî-

ìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãå-

íåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî. 

— Çáðîéí³ Ñèë Óêðà¿íè º ãàðàíòîì

ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñ-

ò³ òà íåäîòîðêàííîñò³ äåðæàâè. Îñî-

áîâèé ñêëàä Çáðîéíèõ Ñèë âèÿâëÿº

âèñîêó ãðîìàäÿíñüêó çð³ë³ñòü ³ â³äïî-

â³äàëüí³ñòü, ñïðîìîæí³ñòü åôåêòèâíî

âèð³øóâàòè çàâäàííÿ, âèçíà÷åí³ Ïðå-

çèäåíòîì Óêðà¿íè – Âåðõîâíèì Ãî-

ëîâíîêîìàíäóâà÷åì Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè, — íàãîëîñèâ ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî.

Òðàäèö³éíî íàïåðåäîäí³ Äíÿ íåçà-

ëåæíîñò³ çà çíà÷íèé âíåñîê ó ñïðàâó

ðîçáóäîâè, ðîçâèòêó òà çàáåçïå÷åí-

íÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè, çðàçêîâå âèêîíàííÿ â³é-

ñüêîâîãî òà ñëóæáîâîãî îáîâ’ÿçêó,

âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà ç íàãîäè

20-¿ ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Ìèõàéëî

ªæåëü òà íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó – Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê

Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî âðó÷èëè â³äîì÷³

íàãîðîäè âåëèê³é ãðóï³ â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³â ³ ïðàö³âíèê³â ÇÑ Óêðà¿íè.

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ íàãîðîä êðàùèì
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì ³ ïðàö³âíèêàì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
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У Міжнародному центрі мирот�

ворчості та безпеки на Львівщині

успішно пройшли українсько�аме�

риканські тактичні навчання «Ре�

під Трайдент�2011». 

Для участі у маневрах до України

прибули військовослужбовці 13

країн Європи та Північної Амери�

ки, які входять до Північноатлан�

тичного альянсу, або є країнами�

партнерами програми «Партнерс�

тво заради миру». Загалом у цього�

річних навчаннях взяли участь

понад 1300 військових з України,

США, Великої Британії, Канади,

Республіки Білорусь, Естонії, Грузії,

Латвії, Литви, Молдови, Республіки

Польща, Сербії та Словенії.

Співкерівником навчань з укра�

їнської сторони був перший за�

ступник командира 8�го армій�

ського корпусу Сухопутних військ

Збройних Сил України генерал�

майор В’ячеслав Назаркін. З аме�

риканської — координатор проек�

тів міжнародного співробітництва

командування ЗС США у Європі

пан Кевін Волк. 

Головною метою навчань стало

відпрацювання виконання мирот�

ворчих завдань у складі багатона�

ціональних сил та підготовка наці�

ональних штабів та підрозділів до

спільних дій у складі коаліційних

сил в міжнародних миротворчих

операціях.

Під час польової фази навчань,

крім симуляції миротворчої опе�

рації, проведено спільне повітряне

десантування. Вперше в історії

Збройних Сил України відбулося

спільне десантування з трьох

транспортних літаків: двох класу

С�130 «Геркулес» ЗС США та одного

Іл�76 Повітряних Сил Збройних

Сил України. Востаннє подібний

захід відбувався у рамках навчань

«Щит Миру» у 2000 році. Цього ро�

ку над Яворівським полігоном вод�

ночас десантувалось близько 400

парашутистів з трьох армій світу —

України, США та Канади. 

За перебігом навчань спостері�

гали командувач Сухопутних

Військ Збройних Сил України ге�

нерал�полковник Геннадій Вороб�

йов, Секретар Сухопутних Військ

США Джон МакХью та командувач

Сухопутних військ Збройних Сил

США в Європі генерал�лейтенант

Марк Хертлінг.

Гості ознайомилися з підготовкою

підрозділів, які беруть участь у нав�

чаннях. Зокрема, на навчальному

полі підготовки аеромобільних під�

розділів — майданчику десантуван�

ня «Бурякова нива» вони побачили

висадку тактичного повітряного де�

санту, яку здійснив особовий склад

АКТУАЛЬНО

«РЕПІД ТРАЙДЕНТ
2011»:

ДЕСАНТНА ФЕЄРІЯ
ВВппеерршшее  вв  ііссттооррііїї  ууккррааїїннссььккооггоо  ввііййссььккаа  ввііддббууллооссяя  ссппііллььннее  ддеессааннттуувваанннняя  зз  ттррььоохх
ттррааннссппооррттнниихх  ллііттааккіівв::  ддввоохх  ккллаассуу  СС��113300  ««ГГееррккууллеесс»»  ЗЗСС  ССШШАА  ттаа  ооддннооггоо  ІІлл��7766
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аеромобільних та повітрянодесан�

тних підрозділів України, Молдови,

Канади, Польщі та Білорусі. Стриб�

ки виконувались з висоти 600–800

метрів. По їх завершенні генерал�

лейтенант Володимир Артюх та

тризірковий генерал Марк Хертлінг

подякували найкращим десантни�

кам за відмінну службу та нагороди�

ли відзнаками. 

Також представники іноземних

військових делегацій оглянули ві�

сім навчальних місць, ознайоми�

лися з порядком проведення спеці�

альної обробки особового складу

та техніки підрозділом радіохіміч�

ного і бактеріологічного захисту.

Професійність особового складу

підрозділу військових хіміків над�

звичайно вразила американського

високопосадовця. Він відзначив

той факт, що наші військові, не зва�

жаючи на візит високих осіб, чітко

виконували інструкцію. Зокрема,

командир підрозділу, посилаючись

на те, що усі вони перебувають на

«зараженій» місцевості, відмовив

іноземному генералу у рукостис�

канні. За умілі дії та принциповість

у виконанні службових обов’язків

тризірковий генерал Марк Хер�

тлінг нагородив капітана Олексан�

дра Тітова особистою відзнакою.

— В Україні пам’ятають, що таке

хімічна та радіаційна небезпека.

Нам є чому повчитись у україн�

ських військових. Адже на заході ці

навички дещо формалізувались, —

відзначив генерал�лейтенант Марк

Хертлінг.

Гості спостерігали також за про�

веденням конвою механізованим

взводом ЗС Республіки Сербія, піс�

ля чого побували на заняттях інс�

трукторів війська Польського з по�

рядку здійснення пошукових дій та

відвідали КПП, де інструктори ЗС

Молдови проводили навчання по

несенню служби на контрольно�

перепускному пункті. Делегація по�

бувала на тактичному навчанні під

керівництвом українських військо�

вих інструкторів з використанням

системи імітації двостороннього

вогневого контакту MILES. А насам�

кінець гості оглянули розгорнутий

штаб багатонаціональної бригади.

Навчання завершились. І їх най�

вищою оцінкою стане злагоджена

дія всіх багатонаціональних під�

розділів під час виконання мирот�

ворчих місій. 

Òàðàñ ÃÐÅÍÜ, ôîòî àâòîðà
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Сучасні проблеми безпеки та вик�

лики вимагають принципово но�

вих науково обґрунтованих підхо�

дів до розвитку Сектора безпеки і

оборони держави, і не лише сто�

совно заміни чи підміни деяких

його понять, а пошуку більш ефек�

тивних шляхів та механізмів його

оновлення, забезпечення більш

надійного захисту національних

інтересів України від небезпечних

сучасних реальних та потенцій�

них загроз воєнного характеру. 

В українському законодавстві

відсутнє усталене визначення по�

няття «сектор безпеки». Натомість

на підставі ст. 2 Закону України

«Про оборону України» викорис�

товується термін «воєнна організа�

ція України» чи «Воєнна організа�

ція держави», суть і склад якої наве�

дені в Законах України «Про осно�

ви національної безпеки України»

(ст. 1) та «Про демократичний ци�

вільний контроль…». Ці поняття за

своєю суттю дещо близькі до «сек�

тора безпеки», однак неідентичні,

чого не визнають деякі фахівці.

Щоправда, термін «сектор безпе�

ки» чи «сектор безпеки і оборони

України» більш адекватно відпові�

дає реаліям сьогодення, оскільки

значна частина інститутів Воєнної

організації України вже давно

втратила свій сенс. Ця організація

успадкована від старої системи,

має досить застарілу модель управ�

ління і вже не відповідає сучасним

вимогам та потребам держави. Ха�

рактерними її недоліками залиша�

ються неефективність, незадовіль�

на керованість та неузгодженість

складових структур. Це обумовле�

но і недостатнім нормативно�пра�

вовим, організаційним, науково�

методичним, інформаційно�аналі�

тичним та фінансовим і ресур�

сним забезпеченням. 

Сектор безпеки нового типу в

широкому розумінні повинен

включати структури, які мають

право застосовувати воєнну силу

або вживати спеціальних заходів

для збройного захисту незалеж�

ності і територіальної цілісності

держави, конституційного ладу,

життя та власності громадян, за�

конності і правопорядку. Він має

гнучко реагувати на значну кіль�

кість непередбачуваних за мас�

штабом загроз та викликів воєнно�

го характеру. 

Однак, відповідно до ст. 92 (п. 17)

Конституції України, такі основи

національної безпеки, організації

Збройних Сил України і забезпе�

чення громадського порядку мо�

жуть бути визначені лише виключ�

но законом України. На цей час та�

кого закону в Україні немає. 

Перед країною стоїть проблема

розбудови і цілісної системи дер�

жавного управління Сектором без�

АКТУАЛЬНО

СЕКТОР 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: 
ІННОВАЦІЯ НА ВИМОГУ ЧАСУ

Ïîíÿòòÿ «ñåêòîð áåçïåêè» ïî÷àëè âæèâàòè ç ïî÷àòêó
90-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ, êîëè ñòàëî çðîçóì³ëèì:
âåêòîð çàãðîç íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ ïî÷àâ çì³ùóâà-
òèñÿ â³ä ñóòî â³éñüêîâèõ äî òàêèõ, ùî ìàþòü íåâ³é-
ñüêîâå ïîõîäæåííÿ: òåðîðèçì, òåõíîãåíí³, åêîëîã³÷í³,
åêîíîì³÷í³ òà ³íø³ êàòàêë³çìè. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ
öèõ çì³í âèçíàíî ãëîáàë³çàö³éí³ ïðîöåñè. Äëÿ àäåê-
âàòíîãî ðåàãóâàííÿ íà íèõ íåîáõ³äíî ìàòè â³äïîâ³äí³
ñòðóêòóðè áåçïåêè òà îáîðîíè. 
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пеки та оборони, яка має забезпе�

чувати реалізацію єдиної безпеко�

вої політики як у мирний час, так і

у кризових ситуаціях, коли вини�

катиме навіть необхідність засто�

сування збройної сили. 

Все це повинно знайти своє ві�

дображення в оновленій держав�

ній (воєнній) політиці, зокрема, у

новому форматі Воєнної доктри�

ни, Стратегії воєнної безпеки Ук�

раїни, інших нормативно�право�

вих актах. 

Інноваційні погляди щодо Сек�

тора безпеки, його конструкції та

шляхи модернізації за нинішніх

складних умов безпеки і обставин

повинні ґрунтуватися, перш за все,

на законах, які за результатами

проведеного нещодавно оборон�

ного огляду належить суттєво

удосконалити і наблизити до ба�

жаних для країни стандартів та

потреб з урахуванням національ�

них надбань, вітчизняного та сві�

тового досвіду. 

Наприклад, як зазначено ПАРЄ в

Резолюції 1713 (2007), сектор без�

пеки має складатися з вищих орга�

нів управління, збройних сил, по�

ліції у формі або у цивільному,

жандармерії, служб розвідки, при�

кордонних служб, служб внутріш�

ньої безпеки, а також міліції і

збройних формувань, які працю�

ють на країну або пов’язані з нею. 

Відомі українські вчені В. Горбу�

лін та О. Литвиненко переконують,

що в даний час державна складова

Сектора безпеки України має

включати ланку стратегічного уп�

равління (Президент України, Вер�

ховна Рада, Рада національної без�

пеки і оборони України, Кабінет

Міністрів України) і виконавчу

(Служба безпеки України, розвіду�

вальні органи; підрозділи Мініс�

терства внутрішніх справ України;

Внутрішні війська МВС України та

Управління державної охорони

України, Державна прикордонна

служба України; Збройні Сили Ук�

раїни, Державна спеціальна служ�

ба транспорту, воєнізовані підроз�

діли Міністерства надзвичайних

ситуацій, Державної служби спеці�

ального зв’язку та захисту інфор�

мації України). До Сектора безпеки

вони відносять і Державний депар�

тамент з питань виконання пока�

рань. 

Інші фахівці зазначають, що во�

єнна організація сучасної держави

є складною, багаторівневою та ба�

гатофункціональною системою, у

якій вони виділяють три основні

підсистеми: воєнну силу держави

(Збройні Сили України, Службу

безпеки України, внутрішні вій�

ська, органи та підрозділи Мініс�

терства внутрішніх справ України,

Прикордонні війська України, вій�

ськові підрозділи Міністерства

надзвичайних ситуацій, Управлін�

ня державної охорони України, ін�

ші збройні формування); матері�

ально�технічну базу будівництва,

підготовки та застосування воєн�

ної сили, тобто сукупність елемен�

тів держави, що забезпечують фун�

кціонування та розвиток воєнної

організації, ії духовний потенціал. 

Є й інші погляди. Зокрема фахів�

ці з проведення останнього обо�

ронного огляду у своїх попередніх

підсумках навели інше бачення:

«Сектор безпеки і оборони Украї�

ни — складова частина системи

національної безпеки України, що

включає ряд органів, державних та

недержавних установ, які тією чи

іншою мірою виконують завдання

або причетні до захисту націо�

нальних інтересів у сфері безпеки і

оборони від усіх наявних і потен�

ційних зовнішніх та внутрішніх

викликів і загроз». 

Аналізуючи ці та деякі інші зап�

ропоновані, але суперечливі, на

наш погляд, моделі Сектора безпе�

ки і оборони України, видається,

що серед його складових законом

мають бути визначені не тільки

державні органи влади й місцевого

самоврядування, а і «єдине керів�

ництво» (стратегічне управління),

про яке йдеться у ст. 1 Закону Укра�

їни «Про демократичний цивіль�

ний контроль…», що має місце,

наприклад, у Російській Федерації,

Білорусі та Казахстані.

З огляду на зазначене вище оче�

видно, що покладені зараз на

Збройні Сили України Конституці�

єю України (ст. 17) завдання не

зовсім оптимальні і посильні, тим

більше, що Президентом України

запропоновано законопроект про

подальше суттєве їх скорочення

(на 8 тис.). Думається, що за цих та

інших об’єктивних обставин за�

хист національних інтересів дер�

жави від загроз воєнного характе�

ру, відсіч збройній агресії, проти�

дію у разі загрози збройного напа�

ду на Україну та ліквідацію

збройного конфлікту законом вар�

то покласти на Сили безпеки і обо�

рони. 

Функціональні завдання інших

структурних ланок Сектора безпе�

ки на мирний час, загрозливий та

особливий період і воєнний час

теж варто удосконалити законом і

оптимізувати. 

Представлений варіант вимагає

певного часу для законодавчого

визначення. Однак він характери�

зується незначними затратами і

водночас суттєвою дієвістю

розв’язання нагальної сучасної

проблеми безпеки. Саме в цьому,

на наш погляд, має полягати інно�

вація Сектора безпеки і оборони

України. Зараз потрібно законо�

давчо удосконалити визначення,

модель, структуру та єдине управ�

ління Сектором безпеки, оптимізу�

вати їх функціональне призначен�

ня за різних сценаріїв та ситуацій і

загроз, для чого необхідно розро�

бити й прийняти відповідний За�

кон України «Про Сектор безпеки і

оборони України». А це, у свою

чергу, вимагає належної підготов�

ки та прийняття передбачених За�

конами України «Про основи наці�

ональної безпеки України» (ст.2)

та «Про організацію оборонного

планування» (статті 1 та 4) Страте�

гії воєнної безпеки України як

складової частини Стратегії націо�

нальної безпеки, відповідних кон�

цепцій та програм, якими мають

бути визначені цільові настанови

та керівні принципи воєнного бу�

дівництва, а також напрями діяль�

ності органів державної влади в

конкретній обстановці чи ситуаці�

ях у разі загрози національним ін�

тересам України або ж воєнної не�

безпеки. 

Ôåä³ð ÑÀÃÀÍÞÊ, Âàëåíòèí ÃÓÌÅÍÞÊ,

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 

îáîðîíè Óêðà¿íè 

Òåðì³í «Ñåêòîð áåçïåêè ³ îáîðîíè Óêðà¿íè»

á³ëüøå â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì ñüîãîäåííÿ,

îñê³ëüêè çíà÷íà ÷àñòèíà ³íñòèòóò³â 

âîºííî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íè 

âæå äàâíî âòðàòèëà ñåíñ. 



футболу — так, 
тероризму — ні
ППіідд  ччаасс  ннааввччаанньь  ввііййссььккооввіі  ллььооттччииккии  ввііддппррааццююввааллии  ннииззккуу
ппррааккттииччнниихх  ввппрраавв  зз  ппааттррууллюювваанннняя  ппооввііттрряяннооггоо  ппррооссттоорруу
зз ««ппррииццііллоомм»»  ннаа  ««ЄЄвврроо––22001122»»,,  ннаа  ссппррооммоожжннііссттьь
ззааббееззппееччииттии  ппооввііттрряяннуу  ссккллааддооввуу  ббееззппееккии  
ффууттббооллььннооггоо  ммууннддііааллюю

«…І чужому навчайтесь, і свого не

цурайтесь…»

Ці слова великого поета Тараса

Шевченка якнайкраще відобразили

тему, сутність і сам дух спільних ук�

раїнсько�американсько�польських

навчань «Безпечне небо — 2011». З

18 до 29 липня небо над централь�

ною та східною частинами України

стало місцем відпрацювання прак�

тичних вправ льотчиками США та

України по патрулюванню повітря�

ного простору у визначених райо�

нах, пошуку та знешкодженню по�

вітряних суден, які несуть пряму

загрозу мирному населенню, та на�

дання допомоги екіпажам літаків,

що втратили орієнтування. Подібні

завдання були покладені і на поль�

ські льотні екіпажі з авіабази ЛАСК,

які патрулювали над територією

Польщі та Західної України. Нав�

чання були своєрідною генераль�

ною репетицією перед проведен�

ням футбольного чемпіонату «Єв�

ро�2012» і проводилися в історії не�

залежної України вперше. 

— Саме за результатами спільних

дій повітряних сил держав, які беруть

участь у навчаннях, — зазначив їх ке�

рівник, виконуючий посаду першого

заступника командувача Повітряних

Сил Збройних Сил України генерал�

лейтенант Василь Нікіфоров, — ор�

ганізатори чемпіонату та вище вій�

ськове командування складуть вра�

ження про спроможність авіаторів

забезпечити повітряну складову без�

пеки футбольних змагань. Тому не

дивно, що підготовка до навчань

проходила з не меншою прискіпли�

вістю, ніж до «Євро�2012»…

«БЕЗПЕЧНЕ НЕБО — 2011»: 



***

Вперше ідея про організацію

тристоронніх спільних навчань

була озвучена під час візиту делега�

ції американських пілотів з авіаба�

зи Фресно (штат Каліфорнія) до

України ще у 2009 році. Миргород�

ську авіабазу двічі відвідували

представники усіх структурних

підрозділів 144�го винищувально�

го авіаційного крила Національної

гвардії США з метою визначення

відповідності частини до вимог ви�

конання завдань за призначенням

у ході майбутніх заходів. Команду�

вання Повітряних Сил Збройних

Сил України і весь особовий склад

авіабригади доклали максимум зу�

силь, щоб усі теоретичні пропози�

ції та плани стали реальністю і нав�

чання розпочались чітко за пла�

ном. 

Завершилась підготовча фаза до

навчань 16 та 17 липня, коли 7

американських винищувачів F�16

та особовий склад 144�го винищу�

вального авіакрила Національної

гвардії США злетіли з авіабази в

штаті Алабама і, перетнувши Ат�

лантику та здійснивши дозаправ�

ку пальним в Іспанії, м’яким доти�

ком шасі привітали українську

землю.

***

Саме набуття досвіду спільних

дій льотних екіпажів та наземних

сил ставили перед собою органі�

затори та учасники навчань. Адже

Військово�Повітряні Сили Зброй�

них Сил України та сили ППО на�

ціональної гвардії США з періоду

«чорного вересня 2001 року» зро�

били значний крок вперед по за�

безпеченню безпеки повітряного

простору держави та протидії те�

роризму, який сьогодні є однією з

найсерйозніших світових загроз

одночасно із загрозами природ�

ного та техногенного характеру.

І свій досвід вони не просто удос�

коналюють, а й конструктивно



передають іншим державам світу, у тому числі й Ук�

раїні.

Саме тому одразу ж після урочистого відкриття за�

ходу всі учасники приступили до виконання щільного

графіку льотних змін. Розпочавши вильоти на обліт

злітної смуги та району аеродрому, екіпажі надалі від�

працьовували групову злітаність та повітряне патру�

лювання районів проведення «Євро�2012», тренува�

лись у наданні допомоги літакам, умовно втратившим

орієнтування, протидіяли умовним терористам та по�

рушникам. Крім того, українські льотчики здійснили

вильоти на американських винищувачах, а американ�

ські пілоти — на українських крилатих машинах Су�

27УБ та МіГ�29 УБ. 

— Відчуття передати дуже важко, — поділився свої�

ми враженнями після здійснення посадки винищува�

ча F�16 майор Дмитро Скрипник, — машина дуже ма�

неврена і досконала. Бездоганна у керуванні та облад�

нанні. Але наша техніка, на мою думку, не гірша…

Ці слова підтвердив і полковник Роберт Свертфагер,

начальник командного пункту 144�го винищувально�

го крила: — Су�27 — просто супер! — із щирим захоп�

ленням промовив офіцер після вильоту на нашому лі�

таку. 

Але ж українські пілоти справедливо віддають на�

лежне більш сучасному електронному обладнанню

американських винищувачів, яке дозволяє виконувати

більший спектр операцій, зокрема, по захопленню ці�

лі та веденню радіозв’язку.

— Кожен виліт для нас, — це краплина досвіду, що фор�

мує характер справжнього аса, і набувається лише за

штурвалом бойової машини, а аж ніяк не у навчальному

класі або на тренажері, — зазначив керівник навчань ге�

нерал�лейтенант Василь Нікіфоров. — І ми вдячні керів�

ництву нашої країни і Сполучених Штатів Америки, що у

такий спосіб ми зміцнимо свій потенціал. Більш того, під

час цих навчань більш міцно «стали на крило» і молоді

пілоти, які завтра прийдуть нам на зміну. Американські

колеги, без сумніву, розділяють цю точку зору відносно

своїх льотчиків. Підтвердження тому дуже просте — пра�

цюємо у бойовому режимі разом, без спрощень та умов�

ностей, виконуючи однакові завдання.

***

З притаманною українською гостинністю прийняв

курорт «Миргород» американських авіаторів. Для ба�

гатьох іноземців Україна і Полтавщина стали справ�

жнім відкриттям. Адже ніщо так не зближує, як відвер�

те та щире спілкування у вільний від служби час. Ціка�

вило американських військовиків буквально усе — іс�

торія, побут, місцеві звичаї та національні традиції.

А відвідини міста Полтави, його історико�культурних

закладів справили на гостей незабутнє враження.

Особливу увагу, звісно, як фахівці вони приділили му�

зею дальньої авіації. А знайомство з пам’ятними знака�

ми, присвяченими операції «Френтік», та експозицією

музею військової частини викликало у заокеанських

гостей справжнє захоплення та вдячність за те, що на�

ша країна свято зберігає невмирущу пам’ять про геро�

їв Великої Вітчизняної війни, у тому числі і країн анти�

гітлерівської коаліції. 

Після завершення спільних навчань відбулося підве�

дення підсумків, розбори польотів та дій наземних

сил. Позитивний результат безсумнівний. І не в остан�

ню чергу цьому сприяло те, що упродовж навчань ко�

жен з українських та американських авіаторів збага�

тився не тільки професійним досвідом, а й життєвою

мудрістю та розумінням того, що вирішення завдань

збереження миру та демократії вже давно стало проб�

лемою не національного, а інтернаціонального ха�

рактеру. Лише за таких умов попередити та ліквідува�

ти будь�які загрози значно простіше, ніж залишив�

шись з бідою наодинці.

Âîëîäèìèð ËÀÇÀÐªÂ
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У ході прес
конференції, яка
відбулася 22 серпня в Україн

ському національному інфор

маційному агентстві «Укрін

форм», керівництво «Фонду
відродження Українського
флоту» поінформувало пред

ставників ЗМІ про основні зав

дання фонду та хід акції «Збу

дуємо корвет громадою». Так,
віце
президент «Фонду відрод

ження Українського флоту»
контр
адмірал у відставці Вік

тор Макаров зазначив, що збу

дувати корвет громадою виз

начили за мету ветерани віт

чизняного флоту у Севастопо

лі, які заснували благодійну
організацію «Фонд відроджен

ня Українського флоту». 

— Між фондом і Чорноморським

суднобудівельним заводом укладе�

но відповідну угоду, яка повністю

відповідає чинному законодавству.

Кошти фонду будуть використову�

ватися лише у разі, якщо виникне

затримка фінансування робіт, які

проводитимуться на Чорномор�

ському суднобудівельному заводі, з

державного бюджету. Наше голов�

не завдання — скоротити строк бу�

дівництва першого корвету «Воло�

димир Великий», — наголосив ві�

це�президент «Фонду відродження

Українського флоту» контр�адмі�

рал у відставці Віктор Макаров.

Виконавчий директор фонду ка�

пітан 1 рангу запасу Вадим Махно

повідомив, що перші кошти вже

зібрані у Севастополі.

— Протягом 2,5 місяців, що існує

фонд, вже зібрано понад 140 тисяч

гривень. 23 тисячі гривень перера�

хували українські військові моря�

ки, дві юридичні особи перераху�

вали майже 100 тисяч гривень,

свою місячну зарплату перераху�

вав Міністр оборони України Ми�

хайло Єжель, є перекази від трьох

доброчинців з Тернополя. Найцін�

нішими для нас є переказ п’яти

гривень ученицею другого «А» кла�

су 803 школи Харкова Ганни Лит�

винчук та благодійний внесок 82

річної пенсіонерки із Севастопо�

ля, — відзначив капітан 1�го рангу

Вадим Махно. 

Він також наголосив, що фонд

планує поширити цю благочинну

акцію й на інші регіони. Зокрема,

представники фонду вже розпоча�

ли роботу у Києві, Дніпропетров�

ській, Запорізькій та Тернопіль�

ській областях.

Директор благодійної програми

з будівництва корвета для ВМС Ук�

раїни капітан 1 рангу запасу Борис

Якутович відзначив, що однією з

головних цілей акції «Збудуємо

корвет громадою» є зміна ставлен�

ня українців до благочинності та

виховання в українців патріотизму.

— Наше завдання не тільки зібра�

ти необхідні кошти на будівництво

корвету, а й згуртувати україн�

ський народ навколо цієї загально�

національної патріотичної ідеї, —

підкреслив капітан 1 рангу запасу

Борис Якутович.

Він також запевнив, що усі зібра�

ні кошти використовуватимуться

виключно за призначенням.

— Ми гарантуємо цільове вико�

ристання коштів на будівництво

корвету. Усі платіжні документи

про перерахування коштів має

право підписувати лише прези�

дент благодійної організації «Фонд

відродження Українського флоту»

віце�адмірал Микола Клитний, усі

рішення приймаються виключно

загальними зборами правління

фонду, а контроль за цільовим ви�

користанням коштів здійснює наг�

лядова рада, — наголосив капітан

1 рангу запасу Борис Якутович. 

Керівництво «Фонду відроджен�

ня Українського флоту» висловило

переконання, що будівництво на

«Чорноморському суднобудівель�

ному заводі» у Миколаєві кораблів

класу «корвет» для вітчизняних

Військово�Морських Сил дасть по�

тужний економічний поштовх для

відродження і розвитку всієї судно�

будівної галузі України, яка має

значний науково�технічний і ви�

робничий потенціал. 

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

Віце3президент «Фонду відродження
Українського флоту» 
контр3адмірал у відставці Віктор Макаров:

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
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Ïðîôåñ³îíàë³çì çàâæäè â ìîä³.

Áîéîâèêè òà ôàíòàñòèêà ê³íöÿ â³-

ñ³ìäåñÿòèõ — ïî÷àòêó äåâ’ÿíîñ-

òèõ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ áåç-

ïåðå÷íî º ïðèêëàäîì ïðîôåñ³é-

íî¿ ðîáîòè ãîëë³âóäñüêèõ ê³íî-

ìèòö³â. Çà áàãàòîð³÷íó ³ñòîð³þ

ðîçâèòêó æàíðó «Universal Soldi-

er» («Óí³âåðñàëüíèé ñîëäàò») —

îäèí ç íàéêðàùèõ. 

Çâàæèëè íà öå é ôàõ³âö³ Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ âèõîâíî¿ òà ñîö³àëüíî-

ïñèõîëîã³÷íî¿ ðîáîòè Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè ïðè ðîçðîáö³ Ïîëîæåííÿ ïðî

Êîíêóðñ â³éñüêîâî-ïðîôåñ³éíî¿

ìàéñòåðíîñò³ «Óí³âåðñàëüíèé ñîë-

äàò». Öüîãî ðîêó âïåðøå â ³ñòîð³¿ óê-

ðà¿íñüêî¿ àðì³¿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîõîäÿòü

ñëóæáó çà êîíòðàêòîì, ó òðè åòàïè

âèáîðþþòü òèòóë «Óí³âåðñàëüíèé

ñîëäàò-2011». 

Ïåðøèé åòàï ï³ä êåð³âíèöòâîì

çàñòóïíèê³â êîìàíäèð³â â³äáóâñÿ

áåçïîñåðåäíüî ó â³éñüêîâèõ ÷àñòè-

íàõ ó êâ³òí³ ïîòî÷íîãî ðîêó. Éîãî ïå-

ðåìîæö³ âçÿëè ó÷àñòü ó äðóãîìó — íà

ð³âí³ êîìàíäóâàíü âèä³â Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè. À òðåò³é, ô³íàëüíèé

åòàï, ñåðåä ïåðåìîæö³â ³ ïðèçåð³â

äðóãîãî åòàïó â³äáóäåòüñÿ ó âåðåñí³

ïîòî÷íîãî ðîêó. Â íüîìó â³çüìóòü

ó÷àñòü íàéêðàù³ êîíòðàêòíèêè

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 

Çìàãàþòüñÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ó

íîì³íàö³ÿõ çà ÷îòèðìà íàïðÿìàìè.

Ïåðøèé — â³éñüêîâî-ïðîôåñ³éíèé,

äå îö³íþþòüñÿ çíàííÿ, íàâè÷êè òà

âì³ííÿ ç ïðåäìåò³â áîéîâî¿ ï³äãîòîâ-

êè. Äðóãèé íàïðÿì — â³éñüêîâî-

ñïîðòèâíèé. Òóò êîíòðàêòíèêè âèêî-

íóþòü îñíîâí³ íîðìàòèâè ô³çè÷íî¿

ï³äãîòîâêè. Ï³ä ÷àñ òðåòüîãî, ãóìàí³-

òàðíîãî, âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü çíàíü

âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, âî-

ºííî¿ ³ñòîð³¿, â³éñüêîâèõ òðàäèö³é òà

ðèòóàë³â. À òâîð÷³ çä³áíîñò³ â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³ âèÿâëÿþòü ó ÷åòâåðòîìó

íàïðÿì³ — êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîìó.

Ö³êàâî, ùî ó êîíêóðñ³ ðàçîì ³ç ÷îëî-

â³êàìè áåðóòü ó÷àñòü ³ æ³íêè.

У Севастополі у визначених но�

мінаціях змагались 24 військовос�

лужбовці служби за контрактом.

Серед них — 15 чоловіків та 9 жі�

нок. Учасники представляли всі

гарнізони Військово�Морських

Сил Збройних Сил України. 

— Визначати переможців було

не просто, — говорить голова журі

конкурсу — заступник начальника

управління з виховної та соціаль�

но�психологічної роботи Коман�

дування Військово�Морських Сил

Збройних Сил України капітан

1 рангу Олександр Ванчугов. — Бо�

ротьба точилася запекла. Військо�

вослужбовці демонстрували

вправність у вогневій підготовці,

виконували нормативи з розби�

рання та збирання автомата, спо�

рядження магазину набоями, зма�

гались у виконанні нормативів із

захисту від зброї масового уражен�

ня. Крім того, контрактники де�

монстрували вміння і навички у

військово�медичній підготовці,

військовій топографії. 

У підсумку журі віддало перемогу

у другому етапі конкурсу «Універ�

сальний солдат�2011» матросу Ві�

талію Бакуну та старшому матросу

Ніні Гурєєвій з Миколаєва. Друге

місце серед чоловіків посів стар�

ший мічман Артем Васильєв з Се�

вастополя. А третє — матрос Вале�

рій Чорненький з Керчі. Серед жі�

нок�військовослужбовців служби

за контрактом другою стала стар�

ший матрос Юлія Покровка із Сім�

ферополя, третьою — старшина 2�

ї статті Галина Музиченко з Севас�

тополя.

АКТУАЛЬНО

УУ  ЗЗббррооййнниихх  ССииллаахх  УУккррааїїннии  ввііддббууввссяя  ІІІІ  ееттаапп  ККооннккууррссуу  ввііййссььккооввоо��
ппррооффеессііййннооїї  ммааййссттееррннооссттіі..  УУ  ввеерреесснніі  ——  ффііннааллььннаа  ччаассттииннаа  ззммааггаанньь

«УНІВЕРСАЛЬНІ СОЛДАТИ»

УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА
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На Хмельниччині вітали учас�

ників другого відбірного етапу

конкурсу військово�професійної

майстерності «Універсальний сол�

дат�2011» серед військовослужбов�

ців�контрактників Головного уп�

равління оперативного забезпе�

чення Збройних Сил України. На�

чальник факультету військової

підготовки Кам’янець�Подільсько�

го національного університету

полковник Сергій Мальченко при

урочистому підбитті підсумків з

гордістю називав імена перемож�

ців. За рішенням журі перше місце

посів головний старшина Нав�

чального центру підготовки інже�

нерних військ прапорщик Олек�

сандр Маланіч з Кам’янець�Поділь�

ського. Друге місце виборов солдат

Михайло Пуздряк з Чернівців. А

третє призове місце з однаковою

кількістю балів між собою розділи�

ли молодший сержант Микола

Алексєєв з Білгород�Дністровсько�

го і молодший сержант Олександр

Заровний.

Серед військовослужбовців

служби за контрактом Сухопутних

військ другий відбірний етап кон�

курсу військово�професійної май�

стерності «Універсальний солдат�

2011» фінішував у селищі міського

типу Десна на Чернігівщині. Пе�

реможцями етапу у Сухопутних

військах Збройних Сил України

названо молодшого сержанта

Максима Коваля з Дніпропетров�

ська та старшого солдата Оксану

Козиренко з Десни. Друге місце ви�

бороли солдат Олена Кулінич з

Дніпропетровська та старший сер�

жант Володимир Хворостенко з

Кіровограда. А третє місце — сол�

дат Юлія Хворостенко з Кіровог�

рада та солдат Олександр Явор�

ський з Яворова.

У 38�му Об’єднаному навчаль�

ному центрі, що розташований

у Василькові, 24 військовослуж�

бовці�контрактники Повітряних

Сил Збройних Сил України, в їх

числі 5 представниць чарівної

статі, також пройшли випробу�

вання другого етапу конкурсу

«Універсальний солдат�2011». Пе�

ремога є результатом щоденних

теоретичних занять і практичних

тренувань, вважає старший сер�

жант військової служби за кон�

трактом Євген Пучков. Йому вда�

лось довести власну перевагу над

іншими учасниками у всіх чоти�

рьох номінаціях конкурсу. А най�

кращі результати серед жінок

продемонструвала старший сол�

дат військової служби за контрак�

том Олена Невідімкіна. 

Цього року конкурс військово�

професійної майстерності «Уні�

версальний солдат�2011», прис�

вячений 20�й річниці Збройних

Сил України, хоча і проводиться

вперше, однак його популярність

серед військових зростає з кож�

ним новим етапом. Саме тому всі

учасники намагаються проде�

монструвати добру фізичну під�

готовку та показати гарні знання

та навички. Найкращих військо�

вослужбовців служби за контрак�

том визначить третій, фінальний

етап, який на початку вересня від�

будеться у Києві. Та вже сьогодні

всі, хто брав участь у змаганнях,

сподіваються, що у подальшому

цей та подібні конкурси набира�

тиму обертів. Адже недарма ще у

Древній Спарті казали: «Якщо не

заохочувати кращих, не зали�

шиться нікого»…

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

АКТУАЛЬНО
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Схопившись з канапи, телефоную

родичам: не віриться в щойно по�

чуте. Але на іншому кінці дроту —

за кілька тисяч кілометрів — під�

тверджують новину…

Ця звістка застала зненацька де�

сятки тисяч українців — військо�

вослужбовців «непобедимой и ле�

гендарной», які проходили службу

у найвіддаленіших гарнізонах ко�

лишнього Союзу. Адже практично

не було полку, дивізії, у складі яких

не служили б наші земляки. На�

приклад, в моєму полку, що дисло�

кувався неподалік Архангельська,

кілька десятків лейтенантів, капіта�

нів і майорів були вихідцями з По�

ділля, Полісся та Буковини. Вони,

звісно, теж дізналися про Акт про�

голошення незалежності й жваво

обговорювали цю новину, будую�

чи різні версії розвитку подальших

подій. Воно й не дивно: з’явилася

реальна можливість повернутись

на рідну землю. Ще б пак! Україн�

ський парламент одразу й недвоз�

начно заявив про створення наці�

онального війська.

Чи дозволить командування? Чи

не забуде держава Україна про сво�

їх синів, які волею долі виявилися

розкиданими просторами Радян�

ського Союзу? Що робити?

Ці питання роїлися в головах ба�

гатьох з нас, не даючи спокою. Ми

шукали на них відповіді, але не

знаходили. Та з кожним днем кар�

тина ставала все зрозумілішою.

Особливо після того, як парламент

України прийняв Постанову «Про

військові формування в Україні»,

підпорядкувавши їх керівництву

держави, а Президенти України та

Росії — Леонід Кравчук і Борис

Єльцин — підписали міждержавну

угоду, яка передбачала повернення

на рідну землю як українців, які

опинилися в Російській армії, так і

росіян, що не побажали служити в

українському війську, не прийняв�

ши присяги на вірність україн�

ському народу. Але…

Для багатьох з нас шлях на Бать�

ківщину видався не те що непрос�

тим, а й, навіть, тернистим. Справа

у тому, що українці були — у пере�

важній більшості — грамотними,

здібними офіцерами, обіймали

найрізноманітніші посади в еліт�

них частинах Радянської Армії.

Зокрема, у ракетних військах стра�

тегічного призначення, Військо�

во�Морському Флоті, насамперед

на підводних човнах. Це не пере�

більшення: в 28�й армії військ про�

типовітряної оборони, що охоро�

няла повітряний простір над пів�

нічно�західною частиною Росії (її

АКТУАЛЬНО

ТТааккиийй  шшлляяхх  ппррооййшшллии  ддеессяяттккии  ттииссяячч  ннаашшиихх  ссппііввввііттччииззннииккіівв,,  яяккіі  ннеессллии
ссллуужжббуу  ннаа  ннееооссяяжжнниихх  ппррооссттоорраахх  ккооллиишшннььооггоо  РРааддяяннссььккооггоо  ССооююззуу..  ААллее
ппіісслляя  ппррооггооллоошшеенннняя  УУккррааїїннооюю  ннееззааллеежжннооссттіі  ппооввееррттааллииссяя  ннаа  ррііддннуу  ззееммллюю  

Ñåðïåíü 1991 ðîêó. Âå÷³ð. Çðó÷íî âì³ñòèâøèñü
íà êàíàï³, ïåðåãëÿäàâ âå÷³ðí³é âèïóñê «Íîâèí». Âåäó-
÷à — ïîïóëÿðíà ðîñ³éñüêà òåëåæóðíàë³ñòêà Òåòÿíà
Ì³òêîâà — ç ïåðøèõ õâèëèí ïîâ³äîìëÿº, ùî «óêðàèí-
ñêèé ïàðëàìåíò ïðîâîçãëàñèë ãîñóäàðñòâåííûé ñó-
âåðåíèòåò Óêðàèíû».

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ — ДО УКРАЇНИ
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штаб знаходився саме в Архан�

гельську), 42 відсотки офіцерсько�

го складу становили саме наші

земляки, а на Плесецькому космод�

ромі (Архангельська область),

звідкіля здійснювалися запуски

військових супутників, українські

офіцери складали третину вій�

ськовослужбовців. Абсолютна

більшість прагнула повернутися

на рідну землю. 

Перед вищим командуванням

Російської армії постала складна

дилема. Відпустити українців озна�

чало б підірвати боєздатність цих

з’єднань і частин. Більш того, на

одній з нарад тодішній міністр

оборони РФ генерал Павло Грачов

заявив, що «деякі наші підрозділи

взагалі не зможуть виконувати

покладені на них обов’язки, якщо

українські офіцери залишать тери�

торію Російської Федерації». Окрім

цього, на неофіційному рівні ке�

рівництво ЗС Росії зверталося до

Міністерства оборони України з

пропозицією призупинити при�

йом військовослужбовців�україн�

ців з Росії, мотивуючи це тим, що

«така політика суттєво підриває

боєготовність Російської армії».

Щоб такого не сталося, команди�

рам частин і підрозділів була дана

негласна вказівка всіляко гальму�

вати процес повернення. Застосо�

вувався принцип батога і пряника.

Спочатку тих, хто виявив бажання

поїхати до України, запрошували

на бесіди до командирів і началь�

ників, які в досить облесливій фор�

мі обіцяли швидке кар’єрне зрос�

тання, навчання в престижних вій�

ськових академіях, продовження

служби у великих містах. Знаю ви�

падки, коли це спрацьовувало. Та

не завжди… 

Майор Олександр Балан обіймав

посаду старшого штурмана важко�

го бомбардувального полку. Звіс�

но, що після того, як Україна про�

голосила незалежність і всі вій�

ськові формування, дислоковані

на її теренах, були підпорядковані

Верховній Раді, забажав поверну�

тись на рідну землю.

— Зачем тебе эта Украина? — за�

питав офіцера командир дивізії. —

У тебя пристойная должность,

квартира. А там что? Неизвес�

тность. 

— Там, товаришу генерале, рідна

земля, — відповів майор. 

— Никуда она от тебя не убе�

жит, — посміхнувся генерал. — Раз�

ве тебе кто�то помешает ездить к

родителям?

Не переповідатиму діалог між

старшим штурманом полку і ко�

мандиром дивізії повністю, але

скажу, що незабаром Балану зап�

ропонували посаду інспектора по�

вітряної армії з подальшою пер�

спективою навчання в академії Ге�

нерального штабу ЗС СРСР. 

А Володимиру Трушку, який на�

писав рапорт на переведення до

ЗС України, було сказано, що на�

віть в разі відмови він все ж стане

слухачем академії.

Обидва офіцери не погодились

на ці пропозиції.

Водночас були й інші випадки,

коли з тими, хто вперто стояв на

своєму, не церемонились… Наприк�

лад, деяких слухачів військових ака�

демій, які написали рапорти про

переведення до України, «завалюва�

ли» під час сесій, під різними наду�

маними причинами намагалися

виключити з навчальних закладів,

виселяли з гуртожитків. Зокрема,

Олександру Загорульку і Анатолію

Микітрі, які навчалися в Ленінград�

ській академії тилу і транспорту,

запропонували звільнити службове

житло. Без жодних пояснень.

Командири деяких частин, вико�

нуючи волю вищого командуван�

ня, змушені були чинити перешко�

ди в отриманні українцями кон�

тейнерів для відправки нажитого

за роки служби домашнього скар�

бу. Мені, наприклад, довелося вда�

тись до хитрощів, щоб отримати

«розпис» на залізничне перевезен�

ня. Документи багатьох офіцерів,

які побажали повернутись до Ук�

раїни, «губилися» дорогою до Мос�

кви, де вони мали бути підписані

міністром оборони РФ чи його

заступниками. І тоді доводилося

починати все спочатку, збираючи

всі необхідні документи заново. А

зробити це не завжди було легко,

бо штабні чиновники виконували

знову ж таки волю начальства... 

Словом, все було. Як на мене, лю�

ди, які не купилися тоді на ласі обі�

цянки, витримали шалений тиск з

боку «батьків�командирів», заслу�

говують найвищих слів поваги. Ба�

гато з них, маючи житло, сім’ї, на�

писавши рапорти на переведення

до Збройних Сил України, їхали в

невідомість, не знаючи, що їх там

чекає. Щоправда, військова кар’єра

на рідній землі склалася не у всіх. 

Відтоді минуло 18 років. Багато

офіцерів, звільнившись з лав укра�

їнського війська, і до цього часу не

мають власного даху над головою.

Більш того, їм пройти багато поне�

вірянь, зазнати принижень і образ.

Але я жодного разу не чув, щоб

хтось з них пошкодував про рі�

шення, яке прийняв узимку 1992�

го. Бо розуміють: Батьківщина і чи�

новник, який вершить твою до�

лю, — це не одне і те ж саме.

— Скажи, а коли б час повернути

назад, знаючи, що тебе чекає вдо�

ма, як би ти вчинив? — поцікавився

якось я у свого товариша. — Ма�

буть, інакше?

— Ні, — відповів він. — Я ж їхав

додому. Хіба в такій ситуації можна

вчинити інакше?

Чому згадав Сергія? Та тому, щоб

зайвий раз нагадати: люди повер�

талися на рідну землю не для того,

аби будь�якою ціною робити

кар’єру. Принаймні більшість. По�

верталися тому, що на рідній землі,

як писав відомий класик, і квіти

пахнуть інакше.

Звичайно, не всі побажали по�

вернутись в Україну. З різних при�

чин: людей «купували» посадами,

званнями, квартирами… Не будемо

їх за це картати. Головне, як на ме�

не, полягає в іншому: завдяки здо�

буттю Україною державності, за

яку протягом століть мільйони ук�

раїнців склали свої голови, ми от�

римали можливість повернутись

на землю своїх дідів і батьків, не

потрапити у чергову «гарячу точ�

ку» і загинути там, відстоюючи нез�

розумілі інтереси і цінності. Тисячі

українців, розкиданих по гарнізо�

нах і «точках» «єдиного і неподіль�

ного», нарешті отримали змогу

служити своїй рідній державі, своє�

му народу.

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

Çà÷åì òåáå ýòà Óêðàèíà? — çàïèòàâ îô³öåðà

êîìàíäèð äèâ³ç³¿. — Ó òåáÿ ïðèñòîéíàÿ

äîëæíîñòü, êâàðòèðà. À òàì ÷òî?

Íåèçâåñòíîñòü. — Òàì, òîâàðèøó ãåíåðàëå,

ð³äíà çåìëÿ, — â³äïîâ³â ìàéîð. 



Проголошення 24 серпня 1991 р.

Верховною Радою України неза�

лежності і створення самостійної

Української держави поклало по�

чаток нової доби в житті україн�

ського народу. 

Переважна більшість команду�

вання в оперативній та оператив�

но�тактичній ланках управління

військових формувань, дислокова�

них в Україні, не сприйняла ідею її

державної незалежності. Все це

обумовило прискорення процесу

створення національної системи

виховання військовослужбовців у

збройних силах та практичні захо�

ди щодо організації такої роботи в

армійському середовищі.

Унікальність умов та способів

військового будівництва в Украї�

ні — прагнення Української держа�

ви мати власні сучасні військові

формування диктували необхід�

ність створення принципово но�

вої позапартійної структури, яка б

здійснювала соціально�психоло�

гічне забезпечення їх життєдіяль�

ності та розвитку, дисципліни і по�

рядку, виховання і навчання, гума�

ністичний і культурно�виховний

вплив на кожного військовослуж�

бовця на всіх етапах його служби,

реалізацію національно�культур�

них інтересів, задоволення духов�

них потреб військовослужбовців,

службовців і працівників усіх вій�

ськових формувань.

Наслідки Всеукраїнського рефе�

рендуму 1 грудня 1991 року, прий�

нятий Верховною Радою грудне�

вий пакет законів з питань військо�

вого будівництва підірвали споді�

вання на збереження чи то

відтворення колишнього Союзу.

Вже перед 1992 р. стало зрозумі�

лим: процес створення Збройних

Сил України набирав незворотно�

го характеру, а державність Украї�

ни — усіх необхідних елементів. 

Від самого початку фактичного

створення Збройних Сил України,

а саме — урочистого прийняття

присяги у січні�лютому 1992 року

офіцерами і прапорщиками, які

служили або повернулися на Бать�

ківщину для того, щоб служити Ук�

раїні, церква благословила цей

патріотичний порив.

І хоча ті люди, які прийшли буду�

вати нову армію, сформувалися в

часи панування радянської ідеоло�

гії, де церкві було відведено місце

на «смітнику історії», а категорія ві�

руючих військовослужбовців під�

лягала особливій «опіці» політпра�

цівників з метою атеїстичного пе�

ревиховання, серед них знайшли�

ся ті, хто розумів невідворотність

повернення до співробітництва

церкви і війська.

Одразу ж із відновленням україн�

ської державності українське духо�

венство багатьох церков наголо�

шувало на необхідності повернен�

ня до традиційної настанови —

служити Богу і Україні.

Влітку 1994 року Міністерство

оборони України надало допомогу

Українській православній церкві

Київського Патріархату. На звер�

Êîëè â ñåðïí³ 1991 ðîêó ó â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ
ÑÐÑÐ áóëî ë³êâ³äîâàíî â³éñüêîâî-ïîë³òè÷í³ îðãàíè ³
ïðèïèíèëè ³ñíóâàííÿ ñòðóêòóðè, ùî áåçïîñåðåäíüî
çàéìàëèñü âèõîâàííÿì îñîáîâîãî ñêëàäó íà îñíîâ³
êîìóí³ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿, ïèòàííÿ ä³ºâîñò³ âèõîâíî¿ ðî-
áîòè ó â³éñüêàõ íàáóëî ãîñòðîòè. Çä³éñíåííÿ ¿¿ ïîêëà-
äàëîñÿ íà îðãàíè ïî ðîáîò³ ç îñîáîâèì ñêëàäîì, ÿê³
ñêëàäàëèñü ç êîëèøí³õ ïîë³òïðàö³âíèê³â. Á³ëüø³ñòü ³ç
íèõ ñïîâ³äóâàëà ñòàð³ ï³äõîäè ùîäî öåðêâè. Öå áóëè
íåð³øó÷³ íàìàãàííÿ çàì³íèòè ïàðò³éíî-ïîë³òè÷íèé
àïàðàò íîâèìè ñòðóêòóðàìè.
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«БОЖЕ ВЕЛИКИЙ, ЄДИНИЙ,

НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ!»



нення Патріарха Київського і всієї

Руси�України Володимира (Рома�

нюка) знадобилась поміч у від�

правці хреста, який мали встано�

вити загиблим на Соловках україн�

цям. Це була перша подібна акція в

історії України.

Зміни у суспільну свідомість вій�

ськових щодо церкви принесла

Концепція соціально�психологіч�

ної служби (СПС). 

Вперше ідея СПС була проголо�

шена ще в лютому 1988 р. на кон�

ференції керівників дискусійних

клубів у Тернополі на той час од�

ним із лідерів Народного Руху, кан�

дидатом філософських наук Воло�

димиром Мулявою. Основні засади

проекту Концепції СПС були над�

руковані в газеті «Народна армія»

11 жовтня 1991 р. Суть її полягала в

тому, щоб ліквідувати монополію

якоїсь партії щодо морально�пси�

хологічного впливу на військовос�

лужбовців та війська в цілому, де�

партизувати цей процес і прово�

дити гуманітарне виховання вій�

ськовослужбовців. 

Перший керівник соціально�

психологічної служби Володимир

Мулява писав: «Було б святотатс�

твом ототожнювати соціально�

психологічну службу української

армії з колишніми політвідділами,

які бачили перед собою не людину,

а «гомо політікус». Тоді ігнорувався

внутрішній світ людини, мікро�

косм її душі, саме розуміння того,

що воїн — теж особистість, з влас�

ним способом мислення, характе�

ром, звичками і уподобаннями. Ми

ж зверталися до свідомості моло�

дих людей, намагаючись збудити в

них приспане почуття національ�

ної гідності. Ми прагнули побуду�

вати новий тип соціальних відно�

син між військовослужбовцями,

коли на зміну тупому «беспрекос�

ловью» приходить почуття справ�

жнього побратимства, на зразок

запорожців, які готові були поклас�

ти життя за свого товариша, і вод�

ночас наказ бойового зверхника

вважали не лише обов’язковим, а й

по�батьківському святим.

5 березня 1992 р. Концепція була

затверджена Міністром оборони

України. Вона втілювала нові під�

ходи в роботі з людьми і тут було

не обійтися без допомоги церкви.

У церковному середовищі України

у той час також відбувались склад�

ні процеси. Це турбувало і військо�

вих. 30 травня 1992 року у газеті

«Народна армія» було надруковане

звернення соцiально�психологiч�

ної служби Збройних Сил України

до духовних пастирів про церков�

ну єдність. 

«Історична доля українського

народу складалася так, що кожен

поневолювач прагнув закріпити

своє панування духовним ярмом.

Віками українці проливали ріки

крові, щоб відстояти свою віру i во�

лю, свободу i незалежність свого

краю. Найбільш ганебну роль у ду�

ховному спустошенні народів вi�

дiграв войовничий радянський

державний атеїзм.

Тільки до 1919 року в колишній

Росії було фізично знищено біль�

ше 350000 священників (iнструк�

цiю до їх знищення написав влас�

норуч Ленін), і чотири покоління

народу поринули у духовну темря�

ву i варварську жорстокість, знач�

ною мірою втративши загально�

людські ідеали, замінивши їх псев�

доiнтернацiоналiзмом i класово�

партійною пильністю, які забрали

у народу України десятки мiльйо�

нiв людських життів.

У час, коли Україна стала самос�

тiйною державою i релiгiя може

вiльно служити своєму народу, го�

ловним питанням сьогодення пос�

тає досягнення духовної єдностi,

братерської згоди i злагоди всiх

християнських церков. Ми не мо�

жемо миритися з міжосібною бо�

ротьбою церков, що сповідують

одну вiру, iз злобою i сум’яттям, якi

породжує ця боротьба.

Українську армію дуже триво�

жать, з одного боку, духовна пусто�

та i вiдсутнiсть морального фунда�

менту у суспiльствi, а з другого —

неврегульованiсть конфесійних

стосунків, які породжують i пог�

либлюють такий стан, що не може

не впливати на морально�психо�

логічний клімат у ЗС України — не�

від’ємної складової частини нашо�

го суспільства.

Для народу України найважливi�

шим серед умов виживання є до�

сягнення єдностi i державної неза�

лежності України. Подолання в Ук�

раїні суперечностей мiж христи�

янськими конфесіями, церквами,

всіма вiросповiдальними христи�

янськими угрупованнями, досяг�

нення мiж ними єдності пiдвищи�

ло б ефективнiсть зусиль у подо�

ланнi соцiальної напруженості i

таких антигромадських явищ, як

пияцтво, злочиннiсть, амораль�

нiсть, екстремiзм; з’єднало б i на�

ростило нашi спроби у справi ми�

лосердя, допомоги хворим, прес�

тарілим, iнвалiдам, сиротам, бiд�

ним, бiженцям, ув’язненим i взагалi

всiм стражденним.

Все бiльшiй кiлькостi людей стає

зрозумiлим, що зараз люди на Зем�

лi можуть iснувати тiльки як Божi

створiння у мирi i злагодi або зник�

нути зовсiм. Церква Христова

прагне через окрему людину змi�

нити суспiльство на краще.

У мiжконфесiйних вiдносинах

маємо таке поняття, що скiльки

церков, стiльки нiбито й Богiв.

Насправдi ж Бог у нас один. Проте

егоїстичнi iнтереси духовенства

нiяк не дають змоги вирiшити всi

суперечностi.

Народ України, по сутi, не має ку�

ди прихилити свою душу. Якi б не

були обрядовi розходження мiж

Âë³òêó 1992 ðîêó íà ïîñàäó ñï³âðîá³òíèêà

Íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ëàáîðàòîð³¿ ÑÏÑ ÏðèêÂÎ

áóëî ïðèçíà÷åíî ñâÿùåíèêà Âîëîäèìèðà

Ñè÷àêà, ÿêèé âèñòóïàâ â ÿêîñò³ êàïåëàíà. 
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християнськими церквами, єднан�

ня з Богом повинно бути у душах

вiруючих.

Боже Великий, Єдиний, нам Ук�

раїну храни».

В умовах побудови армії неза�

лежної держави зверталась увага і

на різноманітний зарубіжний дос�

від. У 1992 році в Україну з Великої

Британії на Великдень прибула

група офіцерів — членів міжнарод�

ної Асоціації християн військовос�

лужбовців (AMCF). Майор Королів�

ської гвардії Марк Хібер Хінгстон

ознайомив керівника щойно ство�

реної соціально�психологічної

служби генерал�майора Володи�

мира Муляву з досвідом роботи ці�

єї організації. Цікавість викликало

те, що фактично в більшості країн,

де існують національні об’єднання,

які входять асоціативними члена�

ми до AMCF, вони виконують допо�

міжну функцію військовим капела�

нам, а подекуди (де капеланство

відсутнє) — активно залучені в

процеси самоорганізації військо�

во�духовного життя. Зародилася

ідея створення в армії України по�

дібної спілки.

Слід сказати, що з того часу посту�

пово сформувалася група офіцерів,

яка стала ядром військово�христи�

янської організації в Україні.

Задля реалізації підходів, визна�

чених Концепцією СПС, у штабі

Прикарпатського військового ок�

ругу був започаткований експери�

мент: на посаду провідного науко�

вого співробітника Науково�дос�

лідної лабораторії СПС округу

влітку 1992 року був призначений

греко�католицький священик

о. Володимир Сичак, який фактич�

но виконував функції гарнізонно�

го капелана. У подальшому (в

1999 р.) його посада була перейме�

нована на «методист з питань ду�

ховного виховання військовос�

лужбовців Збройних Сил України».

Експеримент тривав до 2000 року.

Серед іншого у діяльності свяще�

ника було здійснення релігійних

обрядів, уділення Таїнств, благос�

ловення під час прийому присяги

молодим поповненням, робота з

випускниками вищих військових

навчальних закладів, освячення

прапорів, військової техніки, вій�

ськових містечок, духовна опіка

військовослужбовців та членів їх�

ніх сімей, проведення занять з вив�

чення основ християнської віри.

Ці правила пропонували зразок

військово�церковних взаємин на

рівні військовий округ — єпархія,

військова частина — парафія і були

використані навіть представника�

ми Російської православної цер�

кви у їхній діяльності серед своїх

військових. Важливою вимогою

правил було те, що координація ді�

яльності священнослужителів се�

ред військових покладалася на ор�

гани СПС відповідного рівня.

Серед органів військового управ�

ління Збройних Сил України най�

більша робота здійснювалася в За�

хідному оперативному команду�

ванні (командувач — генерал�лей�

тенант Петро Шуляк, заступник

командувача з виховної роботи —

генерал�майор Людвіг Кобер�

ський) та 28�му корпусі Протипо�

вітряної оборони (командир — ге�

нерал�лейтенант Сергій Клімов,

заступник з виховної роботи —

полковник Петро Костюк), а після

об’єднання військ ППО та Військо�

во�Повітряних Сил — у Повітряно�

му командуванні «Захід» (команду�

вач — генерал�лейтенант Петро

Осипенко). Саме тут, на заході Ук�

раїни, у найбільшому угрупованні

військ зароджувалися взаємосто�

сунки армії з церквою.

У той час це були ще несміливі

контакти, коли священиків допус�

кали лише на присягу. Але з войов�

ничим атеїзмом, який мав місце у

Радянській Армії. Відтепер назав�

жди було покладено край...

Ðóñëàí ÊÎÕÀÍ×ÓÊ
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Саме так — щиро і з безмеж

ною повагою — мільйони вете

ранів України називали гене

рала армії Івана Олександро

вича Герасимова, якому 8 сер

пня виповнилося б 90 років

Літом сорокового, Іван Гераси�

мов, тоді ще зовсім юний лейте�

нант, піднявшись над танковою

баштою, ловив припорошені пил�

ком польові квіти, кинуті йому жи�

телями бесарабських сіл. А незаба�

ром там же, під Скулянами, разом з

прикордонниками рота старшого

лейтенанта Герасимова, відступаю�

чи від Дністра, мужньо стримувала

натиск противника. Згадуючи той

нелегкий час, Іван Олександрович

скаже: «Суворі випробування

пройшли всі ми — і рядові солдати,

і командири. Фашист давив нас з

усіх боків: з піднебесся, в лоб, з

флангів. Ворог мав перевагу майже

в усьому. Навіть ту техніку, що була

у нас в сорок першому, не встигли

розвернути. Виручали нас зухва�

лість, сміливість, хитрість. Бували

дні, коли цілодобово не глушили

мотори. Розбиті дороги Донбасу,

курні шляхи Придоння — он куди

дійшли, відступаючи. Бої, що вис�

нажують, в оточенні ворога, само�

пожертва солдатів, командирів, ко�

місарів. Як не пригадати накази

227�й і 270�й, заградзагони,

штрафбати. Все це було, все це ста�

ло жорстокою правдою війни».

Іван Олександрович згадував

солдатів, які вистояли під Кастор�

ною і Сталінградом. «Поклонімося

низько солдатові, що пройшов від

Дніпра до Дону, де, нарешті, зупи�

нив німця, — говорив він. — Не зна�

ли ні паніки, ні страху заряджувач

Полупанов з Курська, навідник єф�

рейтор Петровський з Шепетівки,

механік�водій Калініченко з�під

Брянська та інші воїни мого полку».

У Національному музеї історії

Великої Вітчизняної війни й пони�

ні дбайливо зберігається бойова

характеристика на Івана Герасимо�

ва, затверджена командувачем 3�ю

гвардійською танковою армією. А

на малу батьківщину гвардійця�

танкіста в башкирське село Пес�

тровку, за фронтовою традицією,

матері Марії Дмитрівні і батькові —

голові місцевого колгоспу Олек�

сандру Олександровичу команду�

вання відправило подяку.

Йшли бої на Північному Кавказі,

Курській дузі, рухалися на захід

війська Воронезького фронту, що

став потім Українським фронтом,

а услід за ними, а то й попереду

них — танкісти 59�го танкового

полку. Йому одному з перших вда�

лося пробитися до Великого Букрі�

на. У цьому місці, де Дніпро з його

рукавами химерно згинає свою те�

чію, труднощів було досить. Місце�

вість пересічена, дніпровські кручі,

будь�яка ділянка берега наскрізь

прострілювалася. Доводилося доб�

ре мудрувати, щоб знищити з куле�

мета чи танкової гармати ворога.

Відчуваючи себе в цій ситуації не�

мов у пастці, танкісти радісно зус�

тріли наказ командарма про пере�

дислокацію на північ — ближче до

Лютежа, а значить, до Києва. Вночі,

таємно, залишивши замість себе

макети танків, здійснили стокіло�

метровий марш з форсуванням

Десни і Дніпра і прибули в Нові

Петрівці, звідки і почався незаба�

ром переможний штурм київських

укріплень.

Старанно готував Іван Герасимов

бійців свого полку до битви під

Корсунь�Шевченківським, а доби�

вали ворога гвардійці 59�го вже без

свого командира: командування

фронтом, побачивши в ньому пер�

спективного офіцера, направило

на курси бронетанкової справи.

Війну закінчив начальником

штабу 32�ї окремої танкової брига�

ди, яка відзначилася в боях на Да�

лекому Сході. 

Якнайповніше талант воєначаль�

ника у Івана Олександровича роз�

крився під час командування вій�

ськами Київського військового ок�

ругу, чиї дивізії були дислоковані в

десяти областях. Округ займав най�

помітніше місце серед військових

формувань Радянського Союзу. Це

пояснювалося ще і стратегічним та

територіальним розміщенням

військ, де 60 відсотків складали тан�

кові з’єднання. Тут, у тому числі і за

ініціативи генерала Герасимова, от�

римали путівку в життя тактичні но�

винки — форсування великих річок

по дну, освоєння сучасних зразків

озброєння, перш за все ракетних.

Іван Олександрович був гарним

сім’янином: син Олександр — ге�

нерал�полковник у відставці, на�

чальник однієї з кафедр Генштабу,

доньки Ольга і Наталія, сім онуків і

четверо правнуків не осоромлять

доброго імені генерала, який ніко�

ли не знав спокою. За його наполя�

ганням була написана книга «Го�

ловком ветеранства» — так заслу�

жено називали Івана Герасимова.

Майже 20 років він очолював орга�

нізацію яка налічує 13�мільйонний

загін ветеранів України. Всім, чим

живе ця організація, — кількістю її

учасників, популярністю в народі,

завзятістю в роботі зобов’язані йо�

му, генералу, що виростив і вихо�

вав гідних продовжувачів його ве�

ликої і славної Справи. 

Âîëîäèìèð ÆÓÊÎÂÑÜÊÈÉ, 

÷ëåí Ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â

«ГОЛОВКОМ ВЕТЕРАНСТВА»
Ãåíåðàë àðì³¿ Ãåðàñèìîâ ²âàí Îëåê-

ñàíäðîâè÷. Çàê³í÷èâ Â³éñüêîâó àêà-

äåì³þ áðîíåòàíêîâèõ â³éñüê

(1955), Â³éñüêîâó àêàäåì³þ Ãåí-

øòàáó (1966). Ó Ðàäÿíñüê³é Àðì³¿ ç

1938 ðîêó. Ïðîõîäèâ ñëóæáó êî-

ìàíäèðîì âçâîäó, ðîòè, áàòàëüéîíó,

ïîëêó, íà÷àëüíèêîì øòàáó áðèãàäè.

Ó ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè — êîìàíäèð äè-

â³ç³¿, çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à, êî-

ìàíäóâà÷ òàíêîâî¿ àðì³¿, êîìàíäó-

âà÷ Ï³âí³÷íî¿ ãðóïè â³éñüê, ïåðøèé

çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à â³éñüêàìè

ÏðèêÂÎ, êîìàíäóâà÷ â³éñüêàìè Êè-

¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó, ãîëîâ-

êîì Ï³âäåííî-çàõ³äíîãî íàïðÿìó.

Ãåðîé Óêðà¿íè. Ïîâíèé êàâàëåð

îðäåíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî.

Ó÷àñíèê ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×îðíî-

áèëüñüê³é ÀÅÑ. 



АКТУАЛЬНО

Øà íîâ í³ ïà í³ òà ïà íî âå!
Äâàä öÿòü ðî ê³â â³ä äà ëÿ þòü íàñ â³ä ò³ º¿ íå çà áóò íüî¿ ³ îì ð³ ÿ íî¿ 

áà ãàòü ìà ïî êî ë³í íÿ ìè íà øèõ ïðà ùó ð³â ìè ò³, êî ëè íà ïî ë³ òè÷ í³é 
êàð ò³ ñâ³ òó ç’ÿâè ëà ñÿ äåð æà âà íà ³ì’ÿ Óê ðà ¿ íà. ² îä íèì ç ãî ëîâ íèõ 
÷èí íè ê³â ¿¿ ñòà íîâ ëåí íÿ áóëî ñòâî ðåí íÿ âëàñ íèõ Çáðîé íèõ Ñèë. 
Ñà ìå òî ä³ òè ñÿ ÷³ îô³ öå ð³â çà ïîê ëè êîì âëàñ íî ãî ñåð öÿ ïî âåð íó ëè ñÿ 
íà Áàòü ê³â ùè íó.

Çà ÷àñ ùî ìè íóâ, ó áà ãà òüîõ ç íàñ ó ñ³ ìåé íèõ ôî òî àëü áî ìàõ íà êî-
ïè ÷è ëî ñÿ ÷è ìà ëî ñâ³ò ëèí, ÿê³ ìîã ëè á óâ³é òè ó ñëà âåò íèé ôî òîë³ òî-
ïèñ òî ãî, ÿê â³ä áó âà ëî ñÿ óò âåð äæåí íÿ íà øî ãî â³é ñüêà. Áî êîæ íà 
ìèòü º íå ïîâ òîð íà, à îò æå — óí³ êàëü íà. Ñà ìå òî ìó ìè çàê ëè êà º ìî 
óñ³õ âàñ — ³ ïðî ôå ñ³é íèõ ôî òî ìèò ö³â, ³ ôî òî à ìà òî ð³â âçÿ òè ó÷àñòü ó 
ôîòî êîíêóðñ³ «Çáðîé í³ Ñè ëè Óê ðà ¿ íè: 20 ðî ê³â íà âàð ò³ Íå çà-

ëåæ íîñ ò³».
Ç ³í³ ö³ à òè âîþ éîãî ïðî âå äåí íÿ âèñ òó ïèâ Öåí òðàëü íèé äðó êî âà-

íèé îð ãàí Ì³ í³ñ òåðñ òâà îáî ðî íè Óê ðà ¿ íè æóð íàë «Â³é ñüêî Óê ðà ¿ íè», 
à Íà ö³ î íàëü íà Ñï³ë êà ôî òî õó äîæ íè ê³â Óê ðà ¿ íè ï³ä òðè ìà ëà â³é ñüêî-
âèõ æóð íà ë³ñ ò³â.

Êðà ù³ ñâ³ò ëè íè, ÿê³ íàä õî äè òè ìóòü íà åëåê òðîí íó àä ðå ñó ðå äàê ö³¿ 
òà Ñï³ë êè ôî òî õó äîæ íè ê³â Óê ðà ¿ íè, áó äóòü ðîç ì³ ùå í³ íà øïàëü òàõ 
àð ì³é ñüêî ãî âè äàí íÿ, à òà êîæ îô³ ö³é íèõ ñàé òàõ Ì³ í³ñ òåðñ òâà îáî-
ðî íè Óê ðà ¿ íè — http://www.mil.gov.ua/ òà Íà ö³ î íàëü íî¿ Ñï³ë êè 
ôî òî õó äîæ íè ê³â Óê ðà ¿ íè — www.pho tos pil ka.com.

Ôî òî êîí êóðñ òðè âà òè ìå äî 20 ëèñ òî ïà äà 2011 ðî êó. 
Ó ãðóä í³ — íà ïå ðå äîä í³ Äíÿ Çáðîé íèõ Ñèë Óê ðà ¿ íè — æó ð³ êîí êóð-

ñó îãî ëî ñèòü ïð³ç âè ùà ïå ðå ìîæ ö³â òà ëà ó ðå à ò³â, ÿêèõ áó äå çàï ðî-
øå íî äî ðå äàê ö³¿ æóð íà ëó «Â³é ñüêî Óê ðà ¿ íè» äëÿ âðó ÷åí íÿ ïðè ç³â òà 
íà ãî ðîä. 

Íàä ñè ëà þ ÷è ç í³ ìîê, íå çà áóäü òå âêà çà òè ñâîº ïð³ç âè ùå, ³ì’ÿ òà ïî 
áàòü êî â³, â³ê, åëåê òðîí íó òà ïîø òî âó àä ðå ñè, êîí òàê òíèé òå ëå ôîí, 
íàç âó ðî áî òè, à òà êîæ ì³ñ öå òà ÷àñ çéîì êè.

Âèòîí÷åíè

Âàëåíòèí 

Ëèöàð³ íåáà

Âàñèëü Ïàëèé÷óê

Âèïðàâêó é ðîê

Âàñèëü Ï

Збройні Збройні 
Сили Сили 
України: України: 

20 РОКІВ 20 РОКІВ 
НА ВАРТІ НА ВАРТІ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 



èé ñèíõðîí

Îãèðåíêî 

êè íå çì³íÿòü...

Ïèëèïüþê

Çà äðóãè ñâîÿ

Ðóñëàí Ñåìåíþê
Íàùàäêè äîáëåñò³ Áîãäàíà

Âàñèëü Ïîòàï÷óê

ßê áàòüêî...

Îëåêñàíäð Øåïåëºâ

Ëåòîâèùå äëÿ äâîõ

Îëåêñàíäð Êëèìåíêî
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АКТУАЛЬНО

...Незалежність. Цього року Ук�

раїна та її Збройні Сили відзнача�

ють двадцятиріччя. Мені пощасти�

ло бути свідком і безпосереднім

учасником всіх подій і процесів,

які проходили з серпня 1991 року

в Україні. Після відомих нам «гека�

чепешних» подій та з проголошен�

ням Акту про незалежність Украї�

ни, будучи в той час полковником

з двадцятисемирічним військовим

стажем, з яких 5 років складала

служба на Батьківщині, я без вагань

прийняв рішення продовжити

службу у Збройних Силах України.

З вересня 1991 року за власним ба�

жанням разом з патріотично на�

лаштованими офіцерами гарнізо�

нів міст Києва, Житомира, Львова,

Севастополя, Кишинева та інших

ввійшов до оперативної групи, яка

надавала теоретичну та практичну

допомогу та забезпечувала діяль�

ність першого Міністра оборони

Костянтина Морозова в розбудові

національних Збройних Сил і, в

першу чергу, у створені Централь�

ного апарату Міністерства оборо�

ни, в відпрацюванні нормативно�

правових актів і концепції майбут�

нього війська.

З 1 листопада 1991 року запра�

цювала атестаційна комісія по

якісному комплектуванню Цен�

трального апарату Міністерства

оборони України. А з виходом пос�

танови Кабінету Міністрів України

від 20 листопада 1991 року про

затвердження тимчасового поло�

ження про Міністерство оборони

України, згодом — структури Цен�

трального апарату Міністерства

оборони України, починаючи з 23

грудня відбулися перші призна�

чення в ЦАМО та його формуван�

ня. Хоча Україна і взяла всі військо�

ві формування під свою юрисдик�

цію, але на практиці ними фактич�

но керував Генеральний штаб ЗС

СРСР. З розпадом Союзу гостро

стало питання про негайне фор�

мування власних Збройних Сил і

приведення їх до прийняття вій�

ськової присяги на вірність україн�

ському народові.

9 січня 1992 року перший Пре�

зидент України Леонід Кравчук зіб�

рав нараду всього керівного складу

військових формувань — від диві�

зії, їм рівних і вище, із залученням

керівного складу Верховної Ради і

««««ННННаааа    ммммооооєєєє     ггггллллииииббббооооккккееее
ппппееееррррееееккккооооннннаааанннннннняяяя,,,,     оооодддднннніііієєєєюююю
зззз ввввііііддддмммміііінннннннниииихххх    ооооззззннннаааакккк
ннннееееззззааааллллеееежжжжнннноооосссстттт іііі     єєєє нннн аааа яяяя вввв нннн іііі сссс тттт ьььь
ннннееее    тттт ііііллллььььккккииии    ввввллллаааассссннннооооїїїї     ааааррррмммміііі їїїї ,,,,
аааа йййй ввввллллаааасссснннниииихххх    шшшшииииффффрррріііівввв»»»»
ª ïðèêëàäè áëèñêó÷èõ îô³öåðñüêèõ êàð’ºð, ÿê³ âðàæà-
þòü ñâîºþ ñòð³ìê³ñòþ, àäæå òåïåð ìîäíî á³ãòè «íàâè-
ïåðåäêè» ç æèòòÿì, çàïîá³ãëèâî ñêëàäàþ÷è ãðàô³ê
ñâîº¿ êàð’ºðíî¿ óñï³øíîñò³. Àëå, íà æàëü, ÷àñòî-ãóñòî
íå âñ³ ïðåäñòàâíèêè òàêèõ êàð’ºð ï³ñëÿ ¿õ çàâåðøåííÿ
çàëèøàþòü ï³ñëÿ ñåáå ÑÏÐÀÂÓ — íàëàãîäæåíó, ÷³òêó,
â³äïðàöüîâàíó, ç ÷àñòêîþ ñâîº¿ äóø³ ³ ñåðöÿ. Ó ãåíå-
ðàë-ìàéîðà Ñòåïàíà Âîëèíöÿ íà ðàõóíêó 9 ì³ñöü
ñëóæáè, 14 ïîñàä ³ æîäíîãî îô³öåðñüêîãî çâàííÿ, îò-
ðèìàíîãî ñâîº÷àñíî. Àëå áóëî ³ º ãîëîâíå — âïåâíå-
í³ñòü, ùî íå ïîìèëèâñÿ ç îáðàííÿì æèòòºâîãî øëÿõó,
ùî íå ñõèáèâ, çàëèøèâ ñâ³é ñë³ä â ³ñòîð³¿ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè, ³ ãîëîâíèé òîìó äîêàç — äîñÿãíåííÿ
ñòâîðåíî¿ íèì ó ÇÑ Óêðà¿íè øèôðóâàëüíî¿ ñëóæáè òà
ñèí, ùî ï³øîâ áàòüê³âñüêîþ ñòåæèíîþ.

Ãåíåðàë-ìàéîð Ñòåïàí Âîëèíåöü

íàðîäèâñÿ ó 1945 ðîö³ íà Õìåëü-

íè÷÷èí³.

Çàê³í÷èâ Êðàñíîäàðñüêå â³éñüêî-

âå ó÷èëèùå (1967 ð.), Â³éñüêîâó

àêàäåì³þ çâ’ÿçêó (1973 ð.).

Ïðîõîäèâ ñëóæáó: ó 219-ìó çåí³ò-

íî- ðàêåòíîìó ïîëêó 6-¿ îêðåìî¿ àð-

ì³¿ ÏÏÎ; íà 205-ìó âóçë³ çâ’ÿçêó

11-¿ ÎÀ ÏÏÎ; ó 8-ìó â³ää³ë³ øòàáó

Äàëåêîñõ³äíîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó;

8-ìó â³ää³ë³ øòàáó â³éñüê Äàëåêîãî

Ñõîäó (Ñòàâêà); 8-ìó â³ää³ë³ øòàáó

3-¿ çàãàëüíîâ³éñüêîâî¿ àðì³¿ Ãðóïè

Ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ó Í³ìå÷÷èí³

(ÃÐÂÍ); íà÷àëüíèêîì 8-ãî â³ää³ëó

øòàáó 2-¿ Ãâàðä³éñüêî¿ òàíêîâî¿ àð-

ì³¿ ÃÐÂÍ; çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà

8-ãî â³ää³ëó øòàáó Êè¿âñüêîãî â³é-

ñüêîâîãî îêðóãó. 

Ç 1991 äî 2004 ð. — íà÷àëüíèê

âîñüìîãî Óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà

îáîðîíè Óêðà¿íè (âîñüìîãî Öåí-

òðàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè).

Засновник шифрувальної служби
у Збройних Силах України 
генерал3майор Степан ВОЛИНЕЦЬ:
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Кабінету Міністрів України та Цен�

трального апарату Міністерства

оборони у сесійній залі Верховної

Ради України, по якій заслухала ко�

мандувачів військових округів,

Чорноморського флоту, окремих

армій про їхнє бачення Збройних

Сил України, а також надав можли�

вість з даного питання висловлю�

ватись присутнім.

Мені, як учаснику наради, най�

більш глибоко запам’ятались і на�

сторожили виступи командувачів

військових округів (Скокова, Чече�

ватова), які однозначно заявили,

що вони вірні одній військовій

присязі і не мають намірів приво�

дити підлеглі війська до військової

присяги на вірність Україні без на�

казу із Москви.

Напевно, сподівалися на швидку

реанімацію СРСР або на створення

наднаціональних збройних сил

держав співдружності з вищим ке�

рівництвом у «білокамінній».

Особливо висловлювався про не�

можливість створення і неспро�

можність існування ЗС України ко�

мандувач Київського військового

округу Чечеватов, прихильник

встановлення особливого військо�

вого стану в окремих районах Ук�

раїни під час ГКЧП, та вводу військ

до столиці, ярий противник неза�

лежності України.

Слово взяв командувач 6�ї танко�

вої армії Віталій Радецький, який

рішуче і твердо заявив про готов�

ність військ армії до прийняття

військової присяги на вірність ук�

раїнському народові і захисту його

національних інтересів.

Виступ Віталія Радецького під�

тримав командувач авіаційної де�

візії стратегічного призначення

(м. Узин) Башкиров, командир

навчального центру (м. Бердичів)

Чікол, командувач 8�ї окремої армії

ППО Лопатін та ряд інших стар�

ших та вищих офіцерів, які крити�

кували невизначеність позицій

своїх начальників і просили Пре�

зидента України та Верховну Раду

прискорити процес створення на�

ціонального війська та справедли�

во віднестись до долі всіх військо�

вослужбовців.

Частина учасників наради жал�

кувала, що вони опинилися між

«молотом і наковальнею». Настрої

залу віддзеркалювали стан війська.

Після цієї наради військово�полі�

тичне керівництво винесло рішен�

ня про заміну командувачів вій�

ськових округів на патріотично

відданих народові України генера�

лів.

…Родина. Мій дід по материн�

ській лінії служив в царській армії,

воював під час Першої світової вій�

ни на турецькому фронті. Дід по

батьківській лінії був заможним і

саме через це свого часу батька не

призвали на військову службу як

«куркульського» синка. Батько був

висококваліфікованим працівни�

ком на МТС у своєму районі, під

час Великої Вітчизняної війни от�

римав «броню», а з 1944 року, після

звільнення Хмельницької області,

відновлював сільське господарс�

тво. Воювали на фронтах рідні

дядьки, двоюрідні брати та батько

дружини. У післявоєнні роки наша

родина жила бідно, спали на соло�

мі, взимку в хаті замерзала вода, а

коли у 1947 році, у дуже голодний

час, батько звернувся з проханням

до правління колгоспу, щоб виді�

лили трохи молока для дітей (нам з

братом було по два рочки), голова

сільської ради сказав: «Якщо кур�

кульським онукам виділять моло�

ко, я вилізу на самий високий ко�

мин в селі і кричатиму про це нав�

круги».

На той час, коли я закінчував

школу, практикувалися поїздки

представників військоматів та різ�

них військових училищ по відбору

кандидатів. Завітали і до нашої

школи, цікавилися хлопцями з гар�

ною успішністю, дисципліновани�

ми, батьки яких користуються ав�

торитетом серед односельців. Зви�

чайно ж, розповідали про навчан�

ня і майбутню професію. Так ми з

братом Петром (ми з ним близню�

ки) опинилися в центрі уваги. Нам

довелося заповнити чимало анкет,

декілька разів писати автобіогра�

фії, збирати різні довідки. Все це

перевірялося дуже прискіпливо і

багато разів. І в червні 1964 року 8�

ме управління Генерального штабу

Збройних Сил Радянського Союзу

надало нам дозвіл на вступ до вій�

ськового училища спеціального

зв’язку, відомого згодом як Красно�

дарське військове училище. Воно

було «закритим» і фігурувало як

військова частина. Нам про це тоді

навіть у військкоматі не сказали, і з

відібраних в області 6 кандидатів

через другий «фільтр» вже на місці

пройшли чотири. В училищі, яке

було єдиним за своїм напрямом в

Радянському Союзі, навчалося тоді

125 чоловік, які готувалися для

з’єднань, військових частин усіх

родів і видів збройних сил, у тому

числі для ВМФ.

Не можу сказати, що все, що ста�

лося тоді, — збіг обставин, а наші

Ó ñåðïí³ 1991 ðîêó áàãàòî ãåíåðàë³â

Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ âèñëîâëþâàëèñü ïðî

«íåñïîñîáíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ

Âîîðóæåííûõ Ñèë Óêðàèíû».

Çàñ³äàííÿ â³éñüêîâî¿ êîëåã³¿ â³äêðèâàº Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè 
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê K. Ìîðîçîâ. Êè¿â, 9 ñ³÷íÿ 1992 ðîêó.
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мрії і бажання тут ні до чого. Про�

фесія офіцера на той час була дуже

почесною, чимало хлопців мріяли

стати військовими, думали про це

й ми з братом. Тож у нашому ви�

падку — це, напевно, доля. Ну, а те,

що навколо вступу було стільки та�

ємничості, тільки додавало нам

хлопчачої зацікавленості… 

Викладачами в училищі в біль�

шості своїй були колишні фронто�

вики, справедливі і водночас прин�

ципові. Вони розуміли, що нам не�

обхідно засвоїти в першу чергу, са�

ме тому й навчали. Одночасно із

фахом шифрувальників ми опано�

вували програму підготовки ко�

мандирів мотострілецького взводу.

Це трохи «легалізувало» те, чим ми

займалися, але й навантаження від�

так було подвійне, дехто з хлопців

не витримував. Те, що ми з братом

були фантастично схожі, давало

нам можливість ще трохи по�дитя�

чому хитрувати, інколи заміняючи

один одного на заліках. 

Після закінчення училища була

«самостійна робота» у зенітно�ра�

кетному полку на Карельському

перешийку. По штату передбача�

лося дві посади, але фактично я був

один. Полк ніс бойове чергування,

і фізичне навантаження цілодобо�

во було таким, що я спочатку не

відрізняв дня від ночі. А через два

роки написав заяву на вступ до ака�

демії. За тих часів це рішення

приймалося не командиром час�

тини, а на загальних офіцерських

зборах. Сподіваюсь, що служив не�

погано, тому що моя кандидатура

ні в кого з офіцерів не викликала

спротиву. Дуже хотілося навчатися

далі, та й брат мій того ж року всту�

пив до тієї ж самої академії. Там, у

Ленінграді, народився мій син, а

через п’ять років у Хабаровську —

донька. 

…Чорнобиль. У 1986 році, коли

сталася трагедія, в Чорнобильській

зоні знаходилося 114 військових

частин і установ Київського вій�

ськового округу (за весь час чор�

нобильських подій від усіх вій�

ськових округів Європейської час�

тини СРСР — 404 військові орга�

нізми, з яких більше половини

дислокувалися на території Украї�

ни). У вересні 1986 року, коли мене

відкомандирували, оперативна

група штабу округу знаходилася у

селі Терехов, де і жила вся команда.

Ту спецапаратну, де ми працювали,

потім не пропустили в Київ через

надмірне радіаційне забруднення і

відразу відправили в могильник.

Всередині станції показники були

такими, що дозиметри не витри�

мували. Звичайно, і я, і мої колеги

добре знали про рівень радіації,

ступінь ризику, можливі наслідки…

Не буду лукавити, відчуття страху

було, але ж це була наша служба,

наш обов’язок. Постійна робота,

підготовка зведень, поїздки по сво�

єму сектору у 30�кілометровій зоні

у 1987–1988 роках не давали часу

на зайві думки, все тримали в собі, і

я ніколи не відчував серед офіцерів

панічних настроїв. 

Ми бачили спотворених тварин,

природу, а найбільше пригнічува�

ло відчуття пустоти навкруги. Для

нас це була перевірка на мужність

духу, на подолання своєї слабкості.

Як і всі тоді, ми вживали червоне

вино, горілку і …сало. Після по�

вернення в Київ ще довго не про�

ходили кровотечі і сонливість, яка

могла просто «виключити» тебе на

декілька хвилин. У нас вдома часто

зупинялися мої друзі, які теж пра�

цювали в чорнобильській зоні.

Пам’ятаю, як дружина переживала

за дітей через радіацію, але виду ні�

коли не подавала. Це був, напевно,

найважчий період в моєму житті і

службі. 

…Справа життя. Після проголо�

шення незалежності на теренах Ук�

раїни дислокувалась велика кіль�

кість військових формувань різно�

го підпорядкування, різних видів і

родів військ. Робота зі створення

шифрувальної служби (служби

шифрованого зв’язку і режиму сек�

ретності) національних Збройних

Сил була розпочата ініціативною

групою з 6 офіцерів, яку я очолив у

вересні 1991 року. Крім забезпе�

чення шифрованим зв’язком Мі�

ністра оборони, ми займалися роз�

робкою самої концепції майбут�

ньої шифрувальної служби та її ор�

ганізаційно�штатної структури.

В процесі становлення 8�го Уп�

равління Міністерства оборони та

служби шифрованого зв’язку була

Òå, ùî ìè ç áðàòîì áóëè íàïðî÷óä ñõîæ³,

äàâàëî íàì ìîæëèâ³ñòü ùå òðîõè ïî-

äèòÿ÷îìó õèòðóâàòè, ³íêîëè çàì³íÿþ÷è îäèí

îäíîãî íà çàë³êàõ. 

Ñòåïàí Âîëèíåöü (íà çí³ìêó — ë³âîðó÷) ç áðàòàìè Îëåêñ³åì òà
Ïåòðîì ³ áàòüêàìè ó 1952 ðîö³...

...òà 40 ðîê³â ïîòîìó



проведена колосальна робота з об�

ліку, підбору та розстановки осо�

бового складу. Довелося ламати

стереотипи, коли шифрувальнику,

як штабному офіцеру, несправед�

ливо відводилося другорядне зна�

чення, що відбивалося на офіцер�

ських званнях та посадових окла�

дах. Адже завдання, які покладали�

ся на служби шифрованого зв’язку

і режиму секретності, завжди були

дуже відповідальними і великими

за обсягом. Життя згодом все роз�

ставило на свої місця, і наразі в сус�

пільстві існує великий попит на

фахівців, які забезпечують захист

інформації, а у військах офіцери

шифрувальної служби давно стали

помічниками командирів і началь�

ників штабів в питаннях охорони

державних таємниць, технічного

захисту інформації тощо. 

Тоді ж вперше нами була введена

служба шифрованого зв’язку і ре�

жиму секретності в штабах озбро�

єння, тилу, розвідці, військово�нав�

чальних закладах, науково�дослід�

них інститутах. Всі ці та інші орга�

нізаційні заходи сприяли підняттю

статусу як кожного окремо взятого

офіцера�шифрувальника, так і всієї

служби в цілому. Нам довелося ви�

рішувати принципово нові задачі,

тому що у незалежної держави не

було ані власних шифрів, ані своєї

техніки, навчених кадрів, правової

бази та державної вертикалі з пи�

тань реалізації національної полі�

тики в галузі охорони державних

таємниць, технічного захисту ін�

формації і шифрувальної справи.

На моє переконання, однією з від�

мінних ознак незалежності якраз і

є наявність не тільки власної армії,

власних грошей, а й власних шиф�

рів.

Ми вперше створили в Україні

свою систему підготовки фахівців і

у 1997 році здійснили перший ви�

пуск, забезпечуючи спеціалістами�

шифрувальниками з вищою осві�

тою всі силові структури і деякі мі�

ністерства. Розробили і запустили

у виробництво свою, вітчизняну

апаратуру спеціального призна�

чення. 

Знадобилися роки і зусилля бага�

тьох людей, щоб розробити цю

апаратуру, технічні засоби й голов�

не, — налагодити підготовку спеці�

алістів і створити відповідну інф�

раструктуру. Сьогодні я бачу, що

справа, якій я присвятив багато ро�

ків життя, в яку вклав душу і серце,

надійно налагоджена і справно

функціонує. 

…Син. Коли живеш усе життя по

військових містечках, а в друзях у

батьків переважно офіцерські ро�

дини, не дивно, що у синів життєві

пріоритети складаються рано і до�

сить чітко. І в цьому випадку прес�

тижність або матеріальні вигоди

обраної професії відступають на

другий план, адже в своєму середо�

вищі статус офіцера збройних сил

ми тримали завжди високо. І мій

син Анатолій це бачив, відчував і

зробив свій вибір. Перед його очи�

ма завжди був приклад ще й рідно�

го дядька, брата моєї дружини —

морського офіцера, капітана

1 рангу Федора Фота, учасника бо�

йових дій. 

Відверто кажучи, дружина спо�

чатку була категорично проти рі�

шення сина стати офіцером і на�

віть порвала документи для вступу

до військового вишу. Але на

остаточне рішення сина це не

вплинуло і наступного року він

уже навчався у військовому учили�

щі. Сьогодні полковник Анатолій

Волинець — начальник окремого

відділу, учасник миротворчих опе�

рацій. Професійність у справі і лю�

дяність по відношенню до підлег�

лих — от ті два кита, на яких має

спиратися службова діяльність, і

цьому я навчав сина. А ще вимагав

заробляти свій авторитет, а не хи�

зуватися батьківським. Анатолію

мені ні в чому дорікати — він влас�

норуч будував свою офіцерську

кар’єру і до мене звертався лише за

досвідом, за порадами, що мені

завжди було дуже приємно. 

Високий професіоналізм, чітке

слідування нормативним докумен�

там, творчий підхід до вирішення

проблем, але обов’язково з держав�

ницьких позицій, робота на випе�

редження — таким я завжди бачив

офіцера служби шифрованого

зв’язку і режиму секретності, це на�

магався передати синові, адже зне�

важливе ставлення до охорони

державних і військових таємниць

не тільки абсолютно безглузде, а й

небезпечне. 

Якщо оглянутися на прожите

життя, на свою службу, можу ска�

зати, що було багато яскравих

моментів, справжніх, незабутніх

товаришів, але найбільше задо�

волення я все ж таки отримав,

коли почав служити на Батьків�

щині і створювати майже з нуля

шифрувальну службу та систему

захисту державних таємниць у

Збройних Силах України. Це був

надзвичайно важкий і одночасно

дуже важливий період мого жит�

тя. Нестача грошей, байдужість

чиновників, безвихідь деяких си�

туацій, здавалося б, підштовхува�

ли до рішення кинути все і зай�

нятися родиною, покращанням її

статку, але тримав це в собі, а на

ранок — знову до справи, знову

за роботу. 

Сьогодні в мене підростають три

онуки. Сподіваюсь, настане час і

для них професія захищати Бать�

ківщину стане найголовнішою

справою усього життя!

Ï³äãîòóâàëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ
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Êîëè âñå æèòòÿ æèâåø ó ãàðí³çîíàõ

³ â³éñüêîâèõ ì³ñòå÷êàõ, òî æèòòºâ³ ïð³îðèòåòè

ó íàøèõ ä³òåé ñêëàäàþòüñÿ ðàíî 

³ äîñèòü ÷³òêî. 

Êóðñàíò Àíàòîë³é Âîëèíåöü 
ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ â³éñüêîâî¿
ïðèñÿãè.



Кожному українцю День незалеж�

ності дорогий по�своєму: спогада�

ми, надіями, життєвими здобутка�

ми. Для мене це 20�річчя близьке

саме спогадами. Тоді, на зорі неза�

лежності, мені теж було 20 років.

Про що міг думати курсант четвер�

того курсу, майбутній лейтенант

першого випуску офіцерів неза�

лежної України? 

Під час канікулярної відпустки я

побачив обличчя своєї бабусі, яка

не знала, як звести кінці з кінцями,

перекладаючи у натруджених за

роки важкої праці долонях останні

копійки. Тоді ж вперше побачив

безпорадність в очах дідуся�фрон�

товика, який крадькома від мене в

чотири ранку на морозі займав

чергу біля пошти за знеціненою

пенсією, бо могло не вистачити на

всіх. 

Чи злякався я? Мабуть, ні. Кур�

сантська молодість хоч легковаж�

на, але закута в лати військових ста�

тутів та розпорядку дня. А навчали

нас у ті часи добряче: ми з полігонів

практично не вилазили. Для нав�

чань було вдосталь і пального, і бо�

єприпасів, і досвідчених виклада�

чів. Тож не дивно, що у перший рік

незалежності програма занять ви�

конувалася без змін та ускладнень.

Так, ми вчилися військовій справі

«належним чином», несли караули і

наряди по їдальні, в коротеньких

звільненнях встигали закохатися.

По телебаченню бачили, що не у

всіх наших сусідів на пострадян�

ському просторі панують мирні

відносини. Десь там йшли війни,

проливалася кров, і дехто з моїх то�

варишів не витримував: не дочекав�

шись диплому, залишав училище і

їхав «допомагати своїм». Та й у моїх

однолітків «на гражданці» теж жит�

тя складалося по�різному. Для ко�

гось настали «золоті» часи: опинив�

ся у потрібному місці в потрібний

час. Таки діяли за принципом «ха�

пай, скільки можеш!». А при зустрі�

чі питали: «А ти де був?». Почувши,

що «тільки з бронепоїзда», пропо�

нували: «Кидай армію і гайда з на�

ми!». Тобто повним ходом тривало

«початкове накопичення капіталу»

окремими громадянами. А хтось

безуспішно займався пошуками

хоч якоїсь роботи. Доводилося в

мирний час втрачати друзів, бо

звільнившись, не витримавши на�

вантажень «житухи», сідали на гол�

ку, спивалися або йшли у кримінал.

Де вони зараз? 

Все це було. Ми з однокашника�

ми не були гіршими або кращими

представниками свого покоління,

ми були звичайні: отримавши лей�

тенантські зірки, зірок з неба не

хапали, але й задніх не пасли. Сьо�

годні у тих, хто тоді, на початку 90�

х не зрадив війську — стабільне фі�

нансове положення, широке коло

перевірених друзів, військова

справа, яка по серцю, можливість

підвищувати свій фах і відпочива�

ти за кордоном. В очах бабусі і сво�

їх рідних я бачу незмінне світло

спокою і впевненості у майбутньо�

му. Сумніви та спокуси минулих

часів якось зійшли нанівець. Ось

чому мені завжди цікаво спостері�

гати за сьогоднішніми 20�річними

хлопцями. 

Коли готував цей матеріал, мені

хотілося знайти такого курсанта,

який би... нагадував мене самого в

19–20 років. Звичайного представ�

ника свого покоління. І ось він, по�

дарунок долі! Старший солдат Сер�

гій Лях, курсант 4�го курсу факуль�

тету систем та засобів військового

зв’язку, майже нічим не відрізня�

ється від тисяч своїх однолітків у

військовій формі. Дружелюбний,

відкритий, усміхнений, словом, та�

кий, як і більшість українських

хлопців. Виокремлює його, мабуть,

одна цікава обставина: перша сто�
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АКТУАЛЬНО

ВВооллееюю  ддоолліі  ккууррссааннтт  ССееррггіійй  ЛЛяяхх  ннааррооддииввссяя  ссааммее
уу  ттоойй  ддеенньь,,  ккооллии  ннаа  ппооллііттииччнніійй  ммааппіі  ссввііттуу
зз’’яяввииллаассяя  ддеерржжаавваа  ннаа  іімм’’яя  УУккррааїїннаа

РОВЕСНИК НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Âæå âèðîñëî ³ óâ³éøëî â äîðîñëå æèòòÿ ïîêî-
ë³ííÿ, ÿêå íàðîäèëîñÿ â ð³ê ïðîãîëîøåííÿ íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Äåÿê³ éîãî ïðåäñòàâíèêè
âæå âñòèãëè îäðóæèòèñÿ ³ çàâåñòè ñ³ì’¿, á³ëü-
ø³ñòü îáðàëè ïîäàëüøèé øëÿõ: íàâ÷àþòüñÿ
àáî ïðàöþþòü. ª é ò³, õòî âæå â³äñëóæèâ ñòðî-
êîâó ñëóæáó ó â³éñüêó àáî íàâ÷àºòüñÿ
ó â³éñüêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Òèì á³ëüø,
ö³êàâî ä³çíàòèñÿ, ùî ñîáîþ ïðåäñòàâëÿº ïî-
êîë³ííÿ êóðñàíò³â, ìàéáóòí³õ îô³öåð³â, ç ÷èñëà
íàðîäæåíèõ íà ñàìîìó ïî÷àòêó 90-õ,
ïîêîë³ííÿ, ÿêå ñì³ëèâî ìîæíà íàçâàòè ðîâåñ-
íèêàìè óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³. Íàñê³ëüêè
âîíî íåçàëåæíå, ÿêèìè ïðèíöèïàìè êåðóºòü-
ñÿ ³ ùî äóìàº ïðî òå, ùî ä³ºòüñÿ íàâêîëî?
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рінка життя хлопця з міста Мирго�

род Полтавської області була від�

крита одночасно з новою сторін�

кою біографії його країни. Сергій

народився 24 серпня 1991 року, в

день, коли була проголошена неза�

лежність України. 

Вперше Сергій Лях познайомив�

ся з цим словом і пов’язав його з

собою, коли йому було років п’ять.

Батько взяв сина до Києва, щоб по�

казати йому салют і військовий па�

рад. Разом зі святково вдягненими

людьми він ходив по залитим на�

товпом вулицям та площам столи�

ці, спостерігаючи захопленими

дитячими очима за військовими,

що крокували на параді, за оркес�

тром та виступами артистів і дитя�

чих колективів. Почувши гуркіт са�

люту, який розфарбував небо над

столицею у різнокольорові барви,

хлопчик запитав батька:

— А чому стріляють?

— Сьогодні наше головне свято,

синку!

— Мій день народження?

— Так, і твій день народження, і

День незалежності України.

— А що таке «незалежність»?

Як, якими словами міг пояснити

батько п’ятирічній дитині це по�

няття? Тому відповів просто: «Це

день народження України, держа�

ви, в якій ми живемо». Потім додав:

«Незалежність — це свобода». 

Не все тоді зрозумів хлопчина зі

слів батька. Наприклад, як може на�

родитися країна і що таке свобода,

але запам’ятав головне: незалеж�

ність — знакова подія, якщо на її

честь влаштували таке святкування. 

Пізніше, вивчаючи давню та нову

історію своєї держави, Сергій зро�

зуміє більше. Закохавшись у вій�

ськовому ліцеї в цю науку, він про�

читає про те, про що раніше не пи�

сали у підручниках. Наприклад, що

українці за свою довгу історію

внесли чималий вклад у скарбни�

цю світових цінностей. Що за бага�

то віків з’являлися і щезали не тіль�

ки міста, але й цілі імперії, навали

ворогів приходили до нас з мечем,

а українці вистояли під хвилями

змін, зберегли свою націю, свою

мову, свою самобутню культуру,

свій народний дух.

Ми вели із Сергієм тривалу роз�

мову про його сім’ю, друзів, захоп�

лення. Не обійшли стороною нав�

чання у військовому інституті. Так

само, як і я, він рано втратив бать�

ків. Матері майже не пам’ятає,

батько виховував Сергійка до 11

років. На жаль, важко працюючи и

виховуючи сина, він захворів і по�

мер. Далі хлопчика виховувала

сестра батька, Ірина Руше. Саме

вона порадила Сергію вступати до

Київського військового ліцею іме�

ні Івана Богуна, допомогла і під�

тримала, коли племінник, закін�

чивши ліцей, вступав до військо�

вого навчального закладу.

— Моя друга тітка і її чоловік,

Шипілови Тамара і Віталій, вихову�

вали мене як рідного сина, допома�

гали підготуватися до вступу у вій�

ськовий інститут, підтримували у

курсантські роки, — розповідає

Сергій. 

Отже, я знайшов багато спільно�

го між собою та Сергієм. Він непо�

гано навчається, але з точними на�

уками відносини складаються неп�

росто. Воно і зрозуміло: що можна

вимагати від «гуманітарія», коли

його найулюбленіші предмети —

історія та іноземна мова!? Не

секрет, що у такому віці хлопці вже

заглядаються на дівчат, але на моє

питання про «бойову подругу» кур�

сант відверто відповів, що поки ра�

но заводити серйозні стосунки.

Одне з головних захоплень Сер�

гія — футбол. Ще змалку він відві�

дував секцію футболу в Миргороді.

Грав за місцеву команду на облас�

них змаганнях. В ліцеї брав актив�

ну участь у театральному гуртку, а в

інституті — у команді КВК. Взагалі,

нудьгувати не доводилось. 

20 років для історії — всього ли�

ше мить. 20 років для людини —

чималий вік. Це час дорослості, об�

мірковування своїх вчинків і відпо�

відальності за них. Підтвердження

тому — зміни в світосприйнятті

майбутнього офіцера, які я помі�

тив, порівнюючи їх зі своїми пог�

лядами на життя. Після тривалої

розмови з Сергієм я зрозумів го�

ловну різницю між нашими поко�

ліннями. В 90�ті під впливом обста�

вин моє покоління жило одним

днем, тому що реальність іноді бу�

ла такою вражаючою, що ми осте�

рігалися загадувати наперед. Май�

бутнє таким, як я, курсантам і лей�

тенантам уявлялось в тумані не�

визначеності. На сьогодні виросло

нове покоління ровесників неза�

лежності — майбутніх офіцерів.

Через рік чи два вони будуть фор�

мувати нове обличчя країни. Очо�

лять свої перші військові підрозді�

ли. Слово «незалежність» не асоці�

юється у них з розрухою і жебрац�

твом 90�х. У них немає комплексів

вини і жертви. Вони більш опти�

містично дивляться у майбутнє,

більш прагматичні у всьому. В по�

няття «незалежність» курсант Сер�

гій Лях вклав більший сенс. Для

нього це самостійний шлях роз�

витку країни, її утвердження в сві�

товій спільноті як розвинутої дер�

жави, а ще — це свобода вибору

професії, можливість самореаліза�

ції і, що дуже важливо, — впевне�

ність у завтрашньому дні, яку може

подарувати тільки незалежна Ук�

раїна. 

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

Ñüîãîäí³ ñëîâî «íåçàëåæí³ñòü» ó ìîëîä³ íå

àñîö³þºòüñÿ ç ðîçðóõîþ ³ æåáðàöòâîì 90-õ.

Þíàêè á³ëüø îïòèì³ñòè÷íî äèâëÿòüñÿ

ó ìàéáóòíº — ñâîº ³ ñâîº¿ êðà¿íè. 
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...Зима 1951 року видалася сніж�

ною. На початку грудня мама май�

бутнього аса, Валентина Олексан�

дрівна, вирішила перед різдвяни�

ми святами провідати рідних —

батьків і свекруху, які жили на від�

даленому хуторі. Поїхала сама, як

думала, на кілька днів. Чоловік, Ле�

онід Федорович, в цей час працю�

вав на Квасилівському шиферному

комбінаті, відомому своєю продук�

цією на всю Україну. «План горів»,

його з роботи не відпустили. Тому

Валентина Олександрівна поїхала

одна. І треба ж так статися, лишень

вона ступила на поріг батьківської

оселі — зірвалася хурделиця. День

мело, другий, третій... Не те що в

Квасилів, додому їхати — за поріг

не вийти. І все б нічого, бо сніг для

селянина — врожай у полі, та у

майбутньої матері почалися поло�

ги. Син просився на білий світ.

Хурделиця мела все сильніше. Яка

лікарня? — За дверима подвір’я не

видно. Навіть за лікарем, фельдше�

ром сільським, нікого не посила�

ли — пропаде людина в сніговій за�

метілі.

Три жінки — все жіноче населен�

ня хутірця — допомагали дитині

з’явитися на світ божий. Не вчени�

ми книгами керувалися, на влас�

ний досвід та народні перекази

про акушерську справу покладали�

ся. Матір заспокоювали: «Знай, що

в зимовий мороз і сніг не прості

люди народжуються — богатирі.

Бог за такими дітьми дивиться і на�

городжує їх козацьким здоров’ям».

Тільки через два тижні заспокої�

лася хурделиця, перестали гнутися

до землі дерева. Заспішив в дорогу

дід: онука треба швиденько, поки

знову не завіяло, хрестити в церкві,

а потім в сільраді записати. І на

другий день нового 1952 року ви�

несли хлопчика з хати.

Ще не одна життєва віха полков�

ника Миколи Коваля позначена

цим безіменним хутірцем. Адже

саме тут почався шлях українсько�

го аса у небо.

Будь�яка справа, велика чи мала,

будь�яка доля починається з мрії, з

перших дитячих вражень. Микола

Коваль з юності марив одним — лі�

тати. Свій перший у житті літак він

побачив у небі над оцим хутірцем.

Кожне літо хлопчик, як і, напевно,

половина його однолітків, жив у

бабусь. Вони доручали йому пасти

домашню живність. Хлопчина роз�

дивлявся навкруги, думав про своє,

АКТУАЛЬНО

ЗІРКОВЕ СОЛО
ПОЛКОВНИКА КОВАЛЯ
Всього 420 секунд знадобилося полковнику Збройних Сил

України Миколі Ковалю, аби вибороти титул «Короля

неба» — найпрестижніший серед військових льотчиків

перехідний приз за пілотаж бойового літака

Ë³òàê íà ÿêóñü ìèòü çàñòèã íà ïî÷àòêó çë³òíî-ïîñàä-
êîâî¿ ñìóãè ³, âèòíóâøè ìàéæå íåâèäèìèé ôàêåë ïî-
ëóì’ÿ, ðîçïî÷àâ ðîçá³ã. Ñåêóíäè ñòð³ìêîãî ðóõó ïî
ãëàäåíüêîìó áåòîí³ àåðîäðîìó — ³ âèíèùóâà÷ ó íåá³.
Ëüîò÷èê çàô³êñóâàâ ïîãëÿäîì ïîêàçíèêè ïðèëàä³â,
âïåâíåíî âèáðàâ ðó÷êó êåðóâàííÿ. Âñå ÿê çàâæäè. Íå
ïåðøèé ðàç ï³ëîò ï³ä³éìàâ ó íåáåñíó áëàêèòü ë³òàê.
Êîæåí ðóõ âèâ³ðåíèé äî àâòîìàòèçìó, à òîìó â³í ì³ã
îãëÿíóòèñÿ, ðîçäèâèòèñÿ, ùî ä³ÿëîñÿ íàâêîëî. Àäæå
öå — íåáî Àìåðèêè. Â êàá³í³ âèíèùóâà÷à — â íåäàâ-
íüîìó ìèíóëîìó ðàäÿíñüêèé îô³öåð. Ó öüîìó ÷óæîìó
íåá³ â³í ï³ä³éìàâ ë³òàê âïåðøå...



потаємне. Наступної осені вже до

школи пора йти. Раптом спокій�

ний спів жайворонків перебив нез�

найомий звук. Він наростав, дуж�

чав і перетворився на гуркіт. Ось у

небі з’явився велетенський птах,

промайнув перед очима. Як і рані�

ше, співали в небі жайворонки,

скубали травичку гусенята, віте�

рець шелестів листям дерев. Але

щось все�таки змінилося. Миколка

вже знав: він вирішив свою подаль�

шу долю і ніколи не зрадить дитя�

чій мрії. 

***

У 1984 році командир ескадрильї

МіГ�23МЛД майор Коваль підняв

літак і повів підлеглих на південь. У

біографії «афганців» час перебу�

вання «за річкою» рахується не ро�

ками. Кожен скаже, скільки днів на�

давав інтернаціональну допомогу,

назве точну дату перетину кордо�

ну «туди» і «звідти». Микола Коваль

допомагав афганському народові

«будувати світле майбутнє» 732 дні.

За цей час здійснив 948 бойових

вильотів, провів у небі більше 1500

годин. А ще — чотири бойових ор�

дени на парадному кітелі і нереалі�

зоване подання на присвоєння

звання Героя Радянського Союзу.

Мабуть, десь у черговому кабінеті

«начальник» вирішив: живий по�

вернувся з пекла — радій, цілий —

ось тобі найвища нагорода.

Перший рік служби в Афганіста�

ні завершився призначенням на

посаду старшого льотчика�інспек�

тора відділу бойової підготовки

ВПС 40�ї армії. Посада штабна, але

Микола Коваль використовував її

своєрідно. Бойові завдання виби�

рав собі сам. На літаку�розвіднику

Су�17 літав фотографувати «гніз�

да» душманів. На Ан�26 доставляв

вантажі у розкидані по всьому Аф�

ганістані гарнізони. На МІ�8МТ з

пошуково�рятувальною групою на

борту шукав підбиті в горах літаки

і вертольоти, рятував льотчиків і

борттехніків, які потрапили в біду,

на Су�25 штурмував ворожі укріп�

лення.

Льотчик ще раз глянув назад.

Спарка летіла поруч. Стандартний

розворот у парі, прохід над злітно�

посадковою смугою на висоті 100

метрів, знову розворот, віраж над

тією ж ЗПС і розпуск. Напарник за�

водить спарку на посадку. Тепер

його, льотчика�снайпера, соло.

Гірка, поворот на гірці, пікірування

до висоти 100 метрів і одразу —

стрімкий набір висоти з тим, щоб у

найвищій точці МіГ�29 виконав ту

фігуру, яка вражає всіх іноземців,

— «дзвін». І пілот виконує її. Спо�

кійно, чітко, впевнено. На якусь

невловиму мить літак «завмирає» в

просторі. Швидкість — 0 км/год.

А потім новий каскад фігур. Нехай

спробують американці і канадці на

своїх, теж, безперечно, непоганих

літаках, виконати більшість цих

фігур так само красиво, видовищ�

но для простих глядачів, не втаєм�

ничених у галузі аеродинаміки!

Зась! Я, український льотчик, пока�

зав їм, як потрібно літати, коли хо�

чеш носити звання аса.

Аеродром Добрянка навчально�

го авіаційного полку Чернігівсько�

го вищого військового авіаційного

училища льотчиків став першим,

над яким підіймав у небо свій літак

майбутній ас. Здавалося б, хіба

можна запам’ятати той виліт у ка�

біні навчального L�39, коли за пле�

чима — багато�багато зльотів і по�

садок. І серед них — такі, що за ін�

ших обставин могли стати остан�

німи. Як кожен пам’ятає свою

першу вчительку, перше кохання,

так пам’ятає визнаний світовий

майстер найскладнішого пілотажу

свій перший виліт у небо. — «Пер�

ший раз вів «елку», наче на возі їхав.

Але... Захвату не було меж. Емоції —

через край». Однак і тут проявився

характер майбутнього пілотажни�

ка. Самостійно в небо піднявся од�

ним із перших у взводі.

...Перший самостійний. Вже не

сидить у кабіні позаду льотчик�інс�

труктор. В усьому потрібно покла�

датися лише на себе. Із землі мо�

жуть допомогти лише порадою.

Але всі рішення в польоті курсант

вже має приймати самостійно,

покладаючись лише на власні від�

чуття. І відповідати за них має сам.

На це здатні далеко не всі. Через це

і відраховують з льотних училищ

навіть відмінників теоретичної

підготовки, переводять «на землю».

Перші півгодини самостійного

польоту курсант Микола Коваль

відлітав без зауважень. Чітко при�

землив L�39, зарулив на стоянку,

заглушив двигун. Радість перепов�

нювала серце, дуже хотілося з ким�

небудь поділитися цим відчуттям.

Швидко відкрив ліхтар кабіни,

спустився на землю. Поблизу уз�

вишшя керівника польотів помітив

групу людей. Підійшовши, серед

льотчиків, інструкторів і техніків

побачив людей в цивільному. По�

руч із командиром ескадрильї під�

полковником Валерієм Ємельян�

чиком стояли ...мати і батько. Так

вже доля розпорядилася, що саме

вони стали свідками його першого

самостійного вильоту.

Çàâäÿêè òàêèì ëüîò÷èêàì, ÿê Ìèêîëà

Êîâàëü òà éîãî ó÷í³, â ïåðø³ ðîêè

íåçàëåæíîñò³ ãðîìàäÿíè ÑØÀ òà ªâðîïè

ä³çíàëèñÿ ïðî ³ñíóâàííÿ íàøî¿ äåðæàâè

íà ïîë³òè÷í³é êàðò³ ñâ³òó. 
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Випускні іспити ніколи і ні для

кого не були формальністю. Під кі�

нець четвертого курсу курсант Ми�

кола Коваль вже освоїв пілотуван�

ня не тільки навчального L�39, але

й перенавчився на профільний

тип літака — винищувач МіГ� 21.

Спочатку, на 3 курсі, це був МіГ�

21Ф, а на четвертому — МіГ�21ПФ.

Перше випробування державних

екзаменів — контрольний політ з

інструктором і перша відмінна

оцінка навпроти Миколиного пріз�

вища у заліковій відомості. Потім —

наступна і, нарешті, самостійний

політ з посадкою на ґрунтову ЗПС.

За випускниками стежать досвідче�

ні льотчики стройових частин: ко�

мески, командири полків. Від їхніх

прискіпливих поглядів не схова�

ється жодний недолік. А очолює

державну екзаменаційну комісію

уславлений льотчик�винищувач

Великої Вітчизняної війни, тричі

Герой Радянського Союзу маршал

авіації Іван Кожедуб. На іспитах він

не був «весільним генералом», адже

і після Другої світової війни відзна�

чився як один із перших авіаційних

командирів, які керували боями ре�

активних винищувачів. Уважно

стежив визнаний ас за польотами

кожного курсанта. З�поміж інших

виділив Миколу Коваля. Вже в той

час досвідчений майстер повітря�

ного бою бачив перед випускни�

ком зоряне майбутнє і був впевне�

ний, що відмінної оцінки для нього

замало. Ось тоді, на випускних іс�

питах, і з’явилась фотокартка, на

якій поруч із випускником Мико�

лою Ковалем — тричі Герой Радян�

ського Союзу Іван Кожедуб, з

пам’ятним написом, якому судило�

ся стати девізом на все життя: «Лет�

чику Ковалю от летчика Кожедуба

стань первым среди нас, равным

перед небом».

Все життя прагне виконати це

побажання визнаний повітряний

боєць Микола Коваль. Пілотажем

він почав займатися через три ро�

ки після закінчення училища. У

1976, коли проходив службу на по�

саді командира ланки в одному з

авіаполків Північної групи військ,

визначив, що пілотажна майстер�

ність військовому льотчику потріб�

на не як самоціль, заради самого

себе. Бойовий льотчик — не спорт�

смен, який виконує фігури вищого

і складного пілотажу, аби похизува�

тися перед глядачами й колегами.

Здивував супротивника небаченим

«трюком», виконав елемент, якого

той не передбачав, виграв мить для

удару на випередження, вийшов із

зони ураження, значить — зали�

шився живий. В бою ціна пілотажу

найвища — врятоване життя.

***

Здобуття Україною незалежності

льотчик�інспектор 5�ї повітряної

армії зустрів вже визнаним льотчи�

ком�пілотажником. І коли напри�

кінці 1991 року Міністерство обо�

рони України уклало угоду з канад�

ським бізнесменом Кліффордом

Філдсом про проведення турне кра�

щих українських військових льот�

чиків на українських військових лі�

таках МіГ�29, полковник Микола

Коваль був визначений як один з

перших кандидатів у склад групи.

Відбір кандидатів тривав кілька мі�

сяців. Льотну майстерність всіх

льотчиків, котрі бажали стати учас�

никами турне, перевіряв полковник

Володимир Кондауров — заступник

начальника Феодосійського вип�

робного центру, котрий на той час

найкраще в Україні знав винищувач

МіГ�29. Він вже більше 10 років брав

участь у випробуваннях цього літа�

ка і був удостоєний за це звання Ге�

роя Радянського Союзу. Так уже вий�

шло, що в кінці цього етапу підго�

товки полковник Микола Коваль

відбирав кандидатів на рівних з Во�

лодимиром Кондауровим. 

У квітні — кілька тижнів напру�

женої підготовки і 8 травня 1992

року Ан�124 «Руслан», прийнявши

на борт два літаки, МіГ�29 та МіГ�

29УБ і членів української делегації,

стартував до Канади.

Перший виступ заплановано на

військовому аеродромі Немейо

поблизу Едмонтона. 16 та 17 трав�

ня 1992 року тут відбулося тради�

ційне авіашоу. Цього разу воно

стало особливим. Перший раз в іс�

торії Канади та України в авіашоу

взяли участь два надзвукові вини�

щувачі: МіГ�29 Військово�Повітря�

них Сил України та найбільший лі�

так у світі — український Ан�225

«Мрія». І все це — на фоні загально�

національних свят: 125�річчя Ка�

нади, 100�річчя поселення україн�

ців у Канаді, 100�річчя міста Ед�

монтон. Водночас усі голосно за�

говорили про вільну, незалежну

Україну. Необхідно було підтвер�

дити, що ми прибули з нової, від�

критої для діалогу країни.

Програма пілотажу тривала 12

хвилин: зліт парою, розворот, про�

хід на малій швидкості з випущени�

ми шасі. Далі МіГ�29УБ, який піло�

тував полковник Володимир Кон�

дауров та підполковник Олександр

Головань заходить на посадку, а

полковник Микола Коваль підіймає

свій МіГ�29 у небо. Його соло. 

***

...Льотчик спокійно закінчує від�

працьовану десятки разів в Україні

програму показового виступу. Ось

петля з «напівбочкою», знову

«дзвін», крута гірка, розворот і зно�

ву пікірування майже до самої зем�

лі, до висоти 100 метрів, прохід над

самісінькою серединою ЗПС — і

вертикальний каскад висхідних

«бочок» Все. Програма завершена.

Тепер — посадка. Спокійно, точно,

так, щоб ні в якому разі не осоро�

митись перед прискіпливими «пе�

ренасиченими» різноманітними

шоу американцями й канадцями.

Нехай програма виступу їм не спо�

добається, зате посадку він виконає

майстерно. Приземлення. Зарулив

на стоянку. Вимкнув двигун. Виступ

завершено. Можна заспокоїтись,

розслабитись. Як би там не оціни�

ли інші — він зробив усе, що міг.

АКТУАЛЬНО

Ñâîãî ÷àñó ëåãåíäàðíèé àñ ²âàí Êîæåäóá

ïîáàæàâ ëåéòåíàíòó Êîâàëþ «ñòàòü ïåðâûì

ñðåäè íàñ, ðàâíûì ïåðåä íåáîì». Ö³ ñëîâà

ñòàëè äëÿ ëüîò÷èêà äåâ³çîì íà âñå æèòòÿ.
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Полковника Коваля вже чекали

захоплені глядачі. Такого вони ще

не бачили. Навіть організатори аві�

ашоу були вражені: виступ україн�

ських асів вони віднесли до катего�

рії «кволих», а тому поставили на

початку програми показових вис�

тупів. Виявляється, кращого ніхто

вже просто не зможе показати, то�

му що синьо�жовті МіГ�29 з тризу�

бами на кілях враз перевершили

всіх. Вони відразу стали кращими.

За півроку північно�американ�

ського турне полковник Микола

Коваль здобув світову славу.

В Лос�Анджелесі довелося де�

монструвати свою майстерність

70 керівникам наймогутніших

корпорацій Сполучених Штатів.

Американський аерокосмічний гі�

гант «Рокуел Інтернешнл» не зали�

шився байдужим до майстерності

суперльотчика. Розробка та вироб�

ництво шаттла, бомбардувальни�

ків В�1 та В�2 — це неповний пере�

лік продукції концерну. Погодь�

тесь, таку складну техніку випро�

бовують не рядові льотчики, а тому

здивувати їх було досить важко, од�

нак американські фахівці високо

оцінили пілотажну підготовку пол�

ковника з України.

По�справжньому зоряна пора

для полковника Коваля настала

влітку 1996 року. У липні делегація

Військово�Повітряних Сил Украї�

ни вперше брала участь в одному з

найпрестижніших у світі військо�

вих авіашоу «Ейр Татту�96» (повіт�

ряний сигнал), що святкувало тоді

свою 25�ту річницю. Льотчики з 42

країн демонстрували свою май�

стерність, було зібрано більше 400

літальних апаратів. Українська де�

легація прибула до Великої Брита�

нії, де проводилася виставка, на

двох винищувачах Су�27. Один із

них був призначений для статич�

ного показу на землі, а на другому

полковник Микола Коваль показу�

вав вищий пілотаж.

Рівно сім хвилин продовжувався

показовий політ українського ви�

нищувача, але в цей проміжок часу

вмістилося стільки фігур, що інколи

було важко зрозуміти, коли закінчу�

валась одна і починалася наступна.

Всього Микола Леонідович їх вико�

нав двадцять вісім. Конкурентами

були відомі льотчики, в тому числі і

колишні призери авіашоу.

«Суперкороль повітряного прос�

тору» — найпрестижніший серед

військових льотчиків перехідний

приз за пілотаж бойового літака у

1996 році отримав полковник Ко�

валь. Дебют України на британ�

ській землі був більш ніж вдалим.

А вже через два тижні після трі�

умфу на британській землі Микола

Леонідович брав участь у льотно�

тактичних навчаннях ВПС Украї�

ни на авіаційному полігоні Києво�

Олександрівка, де також демонс�

трував присутнім можливості ви�

нищувача Су�27.

Наступного, 1997 року, старший

інспектор�льотчик відділу бойової

підготовки 5�го авіаційного корпу�

су полковник Коваль призначений

заступником начальника Центру

бойової підготовки Військово�По�

вітряних Сил ЗС України. Літати

продовжував і там. Надходили зап�

рошення взяти участь у різнома�

нітних авіаційних показах, але но�

ва посада вимагала від нього при�

діляти більше уваги підлеглим, то�

му полковник Коваль зосередився

на методичній роботі, хоча в 1998

році за його показовими виступа�

ми на Су�27 спостерігали глядачі в

Тель�Авіві під час заходів, приуро�

чених до 50�річчя ВПС Ізраїлю.

Запрошення прийшло особисто

на його ім’я.

Здобуваючи нові й нові перемоги

в різних країнах світу, Микола Лео�

нідович передавав свою майстер�

ність молодшому поколінню вини�

щувачів�пілотажників. Традицію от�

римувати нагороди на міжнарод�

них авіаційних показах продовжив

його колишній учень полковник

Іван Черненко, на особистому ра�

хунку якого авіашоу в Словаччині,

Чехії та Великій Британії. Полков�

ник Черненко влітку 1998 року

вперше в історії Військово�Повітря�

них Сил ЗС України виконав тран�

сатлантичний переліт на літаку Су�

27 з України до Сполучених Штатів

Америки. Коли Іван Фадейович роз�

почав самостійні демонстраційні

польоти, місце дублера зайняв під�

полковник Федір Тищук, а потім

вже в біографії Федора Костянти�

новича — перемоги в Чехії, Румунії,

Австрії та Туреччині.

Завдяки таким льотчикам, як

полковник Микола Коваль та його

учні, в перші роки незалежності

України громадяни Сполучених

Штатів Америки і Канади, багатьох

країн Європи та Азії дізналися про

існування нашої держави на полі�

тичній карті світу. 

Полковник Микола Коваль, який

стояв біля витоків міжнародного

визнання здобутків українських

ВПС, вже кілька років не сідає за

штурвал літака. Вік. Зараз живе в Рів�

ному, облаштовує своє цивільне жит�

тя. А у Великій Британії, на авіаційно�

му показі «Ейр Татту», в найпрестиж�

нішій номінації переможцям щоріч�

но вручають перехідний приз

«Король неба», на якому викарбова�

но: «1996 рік — полковник Микола

Коваль, Військово�Повітряні Сили

України». Написано англійською мо�

вою. Нехай читають та заздрять!

Â³êòîð ÃÅÄÇ

Ïîëêîâíèêà Êîâàëÿ âæå ÷åêàëè çàõîïëåí³

ãëÿäà÷³, òà îðãàí³çàòîðè àâ³àøîó: ñèíüî-

æîâò³ Ì³Ã-29 ç òðèçóáàìè íà ê³ëÿõ 

âðàç ïåðåâåðøèëè âñ³õ.
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З початком створення Збройних

Сил України почалося і створення

військ зв’язку. Їх базою стали вій�

ська зв’язку трьох військових окру�

гів Київського, Прикарпатського,

Одеського та частини зв’язку, під�

порядковані військам протиповіт�

ряної оборони, військово�повітря�

ним силам, ракетним військам

стратегічного призначення та

Чорноморському флоту. Із здобут�

тям незалежності всі ці підрозділи

входили в єдиний організм, але

центр його управління знаходився

поза межами України. Тому основ�

ним завданням зв’язківців на той

час стало створення органу управ�

ління військовим зв’язком.

Укомплектування такого відпові�

дального органу як Головне управ�

ління зв’язку Головного штабу ЗС

України досвідченими офіцерами

було надважливим завданням. І хо�

ча в той час до України повертали�

ся сотні офіцерів�зв’язківців, кад�

рів, які б мали необхідний досвід

роботи в стратегічних та опера�

тивно�стратегічних ланках управ�

ління збройними силами катас�

трофічно не вистачало. Багато по�

сад було не укомплектовано через

відсутність досвідчених кадрів.

Головне управління зв’язку скла�

далося з управлінь оперативного

зв’язку, матеріально�технічного за�

безпечення, підрозділів фельд’є�

герсько�поштового зв’язку та без�

пеки зв’язку. Згодом було створено

Управління автоматизованих сис�

тем управління (АСУ), відділи зв’яз�

ку штабу тилу і штабу озброєння

Збройних Сил України. 

На базі військ зв’язку протиповіт�

ряної оборони центрального під�

порядкування та Південно�3ахідно�

го оперативного командування бу�

ли створені війська зв’язку Гене�

рального штабу Збройних Сил

АКТУАЛЬНО

ВІЙСЬКА ЗВ’ЯЗКУ: 
«цифра» як еволюція розвитку
ВВппрроовваадджжеенннняя  ааввттооммааттииззоовваанниихх  ттаа  ііннффооррммааццііййнниихх  ссииссттеемм  ЗЗббррооййнниихх
ССиилл  УУккррааїїннии  ппееррееддббааччааєєттььссяя  ззддііййссннииттии  ддоо  22001177  ррооккуу

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ â³éñüêàìè ÿê
ó ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ â óìîâàõ ¿õ áîéîâîãî
çàñòîñóâàííÿ íåìîæëèâå áåç ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíî-
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîòå ³íôîðìàö³éíà ïåðå-
âàãà íàä ïðîòèâíèêîì ìîæëèâà ëèøå çà íàÿâíîñò³ ñó-
÷àñíèõ çàñîá³â çáîðó, îáðîáêè, îáì³íó, çáåð³ãàííÿ òà
àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ó ìàñøòàá³ ðåàëüíîãî ÷àñó.

8 серпня — День військ зв’язку

Ãåíåðàë-ìàéîð Ìèõàéëî Ì²ØÈÍ

Íà÷àëüíèê â³éñüê çâ’ÿçêó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè — íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè.



України. На базі 113�ї бригади зв’яз�

ку Київського військового округу

створено перший польовий вузол

зв’язку Генерального штабу, на базі

сімдесятого вузла зв’язку вузол

зв’язку Генерального штабу та пер�

шу лінійну бригаду зв’язку на базі лі�

нійної бригади центрального під�

порядкування Генерального штабу

Збройних Сил колишнього СРСР.

Аналогічна розбудова йшла у вій�

ськах зв’язку всіх видів Збройних

Сил України та військових округах. 

Слід зазначити, що стаціонарна

система військового зв’язку базува�

лась головним чином на системі

зв’язку Міністерства зв’язку Украї�

ни. Її оптимізація зумовила перег�

ляд і вдосконалення відносин з ор�

ганами управління зв’язком держа�

ви. Головне управління зв’язку Ге�

нерального штабу Збройних Сил

України повинно було враховува�

ти вплив цих перетворень на сис�

тему зв’язку Збройних Сил України

і її боєздатність. З’явились приват�

ні компанії такі, як «УМЗ», «УТЕЛ»,

«Інфоком» та інші. Тому за ініціати�

вою Головного управління зв’язку

Генерального штабу Збройних Сил

України при взаємодії і підтримці з

боку зв’язківців СБУ, МВС, Держав�

ної прикордонної служби, зв’язків�

ців цивільних структур було ство�

рено при Кабінеті Міністрів Украї�

ни Державну комісію з питань

зв’язку і радіочастот, яку очолив на

той час перший віце�прем’єр�мі�

ністр України Валерій Шмаров. Ця

комісія відігравала важливу роль у

забезпеченні роботи систем зв’яз�

ку незалежно від форм власності в

інтересах ЗС України. Під її керів�

ництвом за участю фахівців

Збройних Сил України був відпра�

цьований, а надалі прийнятий

Верховною Радою України «Закон

про зв’язок». 

Не менш складними були завдан�

ня, пов’язані з розбудовою та ре�

формуванням мобільної системи

зв’язку Збройних Сил України. Ця

робота полягала в розробці кон�

цепції використання з’єднань, час�

тин, підрозділів зв’язку в різнома�

нітних умовах діяльності Зброй�

них Сил України, утворенні Єдиної

системи зв’язку Збройних Сил Ук�

раїни на базі об’єднання можли�

востей мобільних компонентів

військ Збройних Сил України зі

стаціонарними. 

Особливу увагу в процесі вдоско�

налення системи зв’язку та систе�

ми управління було приділено ав�

томатизації системи управління

Збройних Сил України та системи

управління зв’язком, переходу на

використання цифрових засобів

зв’язку, створенню захищених сис�

тем і засобів військового зв’язку,

підвищенню мобільності рухомих

вузлів зв’язку, зменшенню енерго�

витрат, можливості спільної робо�

ти з сучасними системами і мере�

жами інформаційного обміну. Ці

завдання можливо було вирішити

лише шляхом використання най�

сучасніших технологій світового

рівня. А це, в свою чергу, вимагало

значних коштів, наявності відпо�

відної наукової та промислової ба�

зи. У цих умовах робилося все, що

було можливим і реальним. Обчис�

лювальний центр Київського вій�

ськового округу був перетворений

у центр АСУ Генерального штабу

Збройних Сил України. Водночас

було успішно проведено роботу по

використанню в стаціонарних

умовах системи «Редут» з комплек�

су «Маневр». На її базі було створе�

но сучасну на той час систему ін�

формаційного обміну. Поряд з

цим на вузлах зв’язку Генерального

штабу ЗС України були впровадже�

ні перші цифрові системи ІКМ�30.

Успішно завершився процес ство�

рення таких нових засобів вій�

ськової техніки, як передавач «Му�

сон», приймач «Протон».

Офіцери та службовці Головного

управління зв’язку брали участь у

підготовці будівництва першої ма�

гістральної системи зв’язку в Украї�

ні на основі оптоволоконного ка�

белю по трасі Одеса�Київ�Львів. Ця

магістраль має виходи в Туреччину,

Італію, Росію та Польщу. Було пере�

обладнано на цифрові стандарти

радіорелейні лінії Київ�Львів�Золо�

чів. Це дало можливість побудувати

перший незалежний вихід України

в міжнародний телекомунікацій�

ний простір. Неабияку увагу було

приділено питанням підтримки

національних підприємств у галузі

зв’язку та інформатизації, а також

використання в Україні передових

світових технологій у галузі зв’язку.

Встановилися тісні зв’язки з науко�

вими і дослідними організаціями

України, Академією Наук України,

об’єднанням «Хартрон», науково

виробничими об’єднаннями «Су�

зір’я», «Мусон», «Протон», «Магніт»,

«Сатурн», Запорізьким радіозаво�

дом, та Черкаським заводом телег�

рафної апаратури.

Офіцери військ зв’язку брали на�

йактивнішу участь у конверсійних

процесах. То була робота, пов’яза�

на, насамперед, з вивільненням та

перерозподілом частотного ре�

сурсу, що дало можливість досить

широко використовувати сучасні

стандарти мобільного радіозв’язку,

та цілу низку радіорелейних засо�

Ðåôîðìóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ïðîõîäèòü íà òë³ ðàäèêàëüíèõ ïåðåòâîðåíü

â ³íôîðìàö³éí³é ñôåð³. Îòæå, ïèòàííÿ

âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè çâ’ÿçêó

³ àâòîìàòèçàö³¿ íàáèðàº îñîáëèâî¿ âàãè.



бів і систем супутникового зв’язку

для телебачення та радіомовлення.

Одним із найважливіших завдань

для повноцінної діяльності військ

зв’язку було кадрове забезпечення.

Сьогодні підготовка спеціалістів

зв’язку для Збройних Сил України

проводиться у Національному уні�

верситеті оборони України, Вій�

ськовому інституті телекомуніка�

цій та інформатизації Національ�

ного технічного університету Ук�

раїни «Київський політехнічний

інститут», Військовому коледжі

сержантського складу Військового

інституту телекомунікацій та ін�

форматизації Національного тех�

нічного університету України «Ки�

ївський політехнічний інститут» у

Полтаві, та у 179 об’єднаному нав�

чально�тренувальному центрі

військ зв’язку Збройних Сил Украї�

ни в тій же Полтаві. Навчальні зак�

лади зв’язку забезпечують якісну

підготовку випускників до служби в

органах військового управління

усіх ланок, військах з урахуванням

переходу до комплектування

Збройних Сил військовослужбов�

цями військової служби за кон�

трактом та оснащення військ су�

часними зразками озброєння і вій�

ськової техніки зв’язку. 

***

Вирішення питань інтеграції та

взаємосумісності можливе лише за

умови використання сучасних ін�

формаційних технологій, які пе�

редбачається застосовувати при

створенні єдиної автоматизованої

системи управління Збройних Сил

України (ЄАСУ ЗС України). Ос�

кільки ЄАСУ ЗС України — це інтег�

рована автоматизована система

управління, яка побудована на ос�

нові єдиної ідеології, що об’єднує в

своєму складі на єдиних оператив�

но�стратегічних і системотехніч�

них принципах автоматизовані

системи управління всіх ланок уп�

равління Збройних Сил, розвиток

автоматизованих та інформацій�

них систем Збройних Сил України

передбачається реалізовувати до

2017 року за двома напрямами. 

Перший напрямок — розвиток

систем управління обмеженого

рівня автоматизації з використан�

ням існуючих технічних систем і

засобів пунктів та органів управ�

ління. Другий — створення автома�

тизованої системи управління, по�

будованої на основі передових ін�

формаційних технологій, яка

об’єднає системи стратегічного

керівництва ЗС України, управлін�

ня військами і бойовими засобами. 

Враховуючи те, що процес ре�

формування Збройних Сил прохо�

дить на фоні радикальних перетво�

рень в інформаційній сфері, питан�

ня удосконалення системи зв’язку і

автоматизації Збройних Сил стає

дедалі актуальнішим. В цих умовах

одним з вирішальних факторів для

отримання переваги над противни�

ком є якість управління, яка в знач�

ній мірі визначається якістю систем

зв’язку та автоматизації. 

Аналіз сучасного стану та нап�

рямків розвитку автоматизованих

та інформаційних систем свідчить

про те, що пріоритетний напря�

мок розвитку автоматизованих та

інформаційних систем — це інтег�

рація з ресурсами інших силових

структур та державних установ,

підвищення надійності і мобіль�

ності, забезпечення адаптації засо�

бів автоматизації до будь�яких

умов функціонування.

В останньому десятиріччі разом

з величезним ростом кількості ко�

ристувачів Інтернету з’явився но�

вий тип нападів на інформаційні

системи. Деструктивний вплив на

системи управління і прийняття

рішень досягається за допомогою

радіоелектронного протиборства,

військової дезінформації, опера�

тивної безпеки, проведення пси�

хологічних операцій, фізичного

ураження або знищення, захоп�

лення й виведення з ладу, здійснен�

ня атак і захисту комп’ютерних ме�

реж. Таким чином боротьба з сис�

темами управління противника

стала самостійним видом опера�

тивного забезпечення бойової ді�

яльності військ.

Війська зв’язку Збройних Сил Ук�

раїни постійно та наполегливо

займалися бойовою підготовкою.

Під час навчань, проведених під

керівництвом найвищих посадо�

вих осіб Збройних Сил України,

вони продемонстрували здатність

швидко і якісно виконувати пос�

тавлені перед ними завдання.

Зв’язківці Збройних Сил України

показали можливість забезпечити

зв’язок в Сараєво, Косово, Ліберії,

Іраку та інших гарячих точках, де

працювали українські миротворці,

а також під час навчань, проведе�

них спільно з підрозділами військ

зв’язку іноземних держав.

Війська зв’язку й надалі залиша�

ються нервом українського вій�

ська. Нервом, здатним в найкорот�

ші терміни сприймати інформа�

цію, реагувати на неї та вчасно пе�

редавати. Постійно продовжується

оснащення військ зв’язку сучасни�

ми зразками техніки, але справ�

жнім потенціалом і найбільшою

надією та гордістю військ залиша�

ються люди. Адже їх підготовка, ба�

жання працювати та самовдоско�

налюватись безумовно залиша�

ються поза конкуренцією. 

Çâ’ÿçê³âö³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïîêàçàëè

çäàòí³ñòü çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíèé çâ’ÿçîê

â Ñàðàºâî, Êîñîâîìó, Ë³áåð³¿, ²ðàêó 

òà ³íøèõ «ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ».





ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ»
ВИРОБНИЦТВО РАДІОКЕРОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ПОЛІГОНІВ ТА ТИРІВ

Науково-виробниче підприємство 
«Металоконструкція» спеціалізується на 
розробці та виготовленні полігонного об-
ладнання для облаштування полігонів та 
навчальних центрів підрозділів Збройних 
Сил України.

Науково-дослідницькі роботи про-
водяться спільно з конструкторсько-
технологічним центром Міністерства оборо-
ни України. Так, згідно з рішенням Міністра 
оборони України 482-й конструкторсько-
технологічний центр (КТЦ) з 2005 року 
виконує функції головної організації зі ство-
рення та модернізації зразків полігонного 
обладнання. За участю фахівців КТЦ роз-
роблена документація на електронний блок 
для легких та середніх мішеневих устано-
вок та на комплект мішеневого обладнання 

(КМО). На виконання «Комплексного плану 
розвитку полігонів Збройних Сил України 
на період 2007–2011 років», затверджено-
го Міністром оборони  України у 2008 році, 
у період 2008–2009 р.р. фахівцями Цен-
тру в рамках  дослідно-конструкторських 
робіт (шифри Тир-1, Тир-2) для потреб 
Збройних Сил України розроблені нові 
зразки полігонного обладнання, а саме: 
радіокерована важка та легка мішеневі 
установки, радіокерована самохідна уста-
новка для рухомих цілей. 

Дані зразки полігонного обладнання 
успішно пройшли державні випробування. 
В жовтні 2009 року наказом Міністра оборо-
ни України ці зразки прийняті на постачання 
Збройних Сил України та вже плануються 
Командуванням Сухопутних військ Зброй-
них Сил України для закупівлі з метою забез-
печення полігонів та навчальних центрів.

РАДІОКЕРОВАНА УСТАНОВКА РМУ-Л

Установка призначена для автоматично-
го показу легких та середніх мішеней під час 
проведення занять з навчальних стрільб зі 
стрілецької зброї та бойових машин, а також 
під час проведення занять з тактичної вогневої 
підготовки. Установка РМУ-Л забезпечує про-
ведення стрільб по цілям, що з’являються, 
(може застосовуватись самостійно або в групі), 
а також по рухомим цілям (застосовується у 
складі радіокерованої самохідної установки).



Адреса виробництва:
Україна, 13264, Житомирська обл.,

Чуднівський р-н, с. Краснопіль,
вул. Чуднівська, 77а

Адреса представництва:
Україна, 10029, м. Житомир,
вул. Чапаєва,7, оф.102-102

тел./факс: (0412) 41-31-99
e-mail: MK35215213@mail.ru

www. sec-mk.com.ua

РАДІОКЕРОВАНА УСТАНОВКА РМУ-В

Ця установка призначена для автома-
тичного показу важких мішеней під час 
проведення занять з навчальних стрільб 
зі стрілецької зброї та бойових машин, 
а також під час проведення занять з 
тактичної вогневої підготовки. Установка 
РМУ-В забезпечує проведення стрільб по 
цілям, що з’являються, (може застосову-
ватись самостійно або в групі), а також по 
рухомим цілям (застосовується у складі 
радіокерованої самохідної установки).

РАДІОКЕРОВАНА САМОХІДНА УСТАНОВКА (ЛЕГКА) РСУ-Л

Установка забезпечує рух легких 
мішенних установок РМУ-Л (дві або 
чотири) або важкої мішенної установ-
ки РМУ-В під час проведення стрільб 
по рухомим цілям. Пересування уста-
новки РСУ-Л здійснюється по рельсо-
вим коліям.

РАДІОКЕРОВАНА САМОХІДНА УСТАНОВКА (ВАЖКА) РСУ-В

Ця установка забезпечує 
рух важкої мішенної установ-
ки РМУ-В під час проведення 
стрільб по рухомим цілям. 
Існує можливість руху трьох 
установок РСУ-В одночас-
но за допомогою жорсткої 
зцепки. Пересування уста-
новки РСУ-Л здійснюється 
по рельсовим коліям.

Таким чином вищенаведені елементи 
полігонного обладнання можуть застосову-
ватись на військових стрільбищах, танкових 
директрисах, директрисах БМП та вогневих 
містечках. Нерухомі мішенні установки можуть 
використовуватися на будь-якій ділянці полігону 
та на взагалі непідготовленій місцевості.

Запропоноване до Вашої уваги обладнан-
ня, за допомогою сучасної електронної си-

стеми радіокерування мішеневим полем з ви-
користанням програмного забезпечення та 
оперативною обробкою інформації в реаль-
ному часі, забезпечує виконання будь-яких 
отриманих завдань по проведенню навчаль-
них стрільб зі стрілецької зброї та бойових 
машин як на стаціонарних полігонах, так і на 
непідготовленій місцевості без використання 
кабельно-провідних мереж.



У китайському місті Шень

чжень завершилася ХХVI літня
Універсіада, на якій були розіг

рані 306 комплектів медалей у
26 видах спорту між 10000
спортсменів із 152 країн.

За підсумками змагань україн�

ська збірна посіла почесне 7 місце,

маючи в активі 44 медалі (11 золо�

тих, 19 срібних та 14 бронзових).

У складі національної збірної на

Універсіаді в Китаї відзначилися 6

спортсменів Збройних Сил Украї�

ни. Це солдат військової служби за

контрактом Андрій Ягодка з 9�го

спортивного клубу Управління

спорту Міністерства оборони Ук�

раїни, який здобув золоту медаль у

змаганні з фехтування на шаблях в

особистому та командному заліку.

Разом з Андрієм Ягодкою «золото»

в командній першості (шабля) ви�

боров молодший лейтенант Олег

Штурбабін.

Старший солдат військової служ�

би за контрактом Олена Кривиць�

ка виборола срібну медаль з фехту�

вання на шпагах.

Золоту медаль у бігу на дистанції

400 метрів з бар'єрами здобула

солдат військової служби за кон�

трактом Ганна Ярощук.

Молодший сержант Галина Пун�

дик стала володаркою срібної ме�

далі в команді (шабля жіноча),

а Ганна Тітімець виборола «золото»

в естафеті 4 по 100 метрів.

Спортсмен Збройних Сил Ук

раїни Максим Шемберєв здо

був три медалі на чемпіонаті
світу з плавання серед юніорів
в Перу

Спортсмен ЦСК не залишив су�

перникам шансів на дистанції 400

метрів комплексом з результатом

4:15:64, посівши першу сходинку

п'єдесталу пошани. Крім того, він

здобув «бронзу» на дистанціях 200

метрів комплексом та 200 метрів

брасом, продемонструвавши час

2:02:37 та 2:14:08 відповідно.

Три бронзові та срібну меда

лі здобули спортсмени Цен

трального спортивного клубу
ЗС України за підсумками чем

піонату Європи з кульової
стрільби в Белграді

Ще на початку змагань відзначи�

лась працівник ЗС України Євгенія

Борисова, яка у вправі МГ�5 здобу�

ла бронзову медаль в особистій

першості, а також поцілила на

срібну медаль в команді (юніори),

а працівник ЗС України Маріана

Пелих з 560 очками у вправі МП�5

здобула бронзову медаль в команді

(юніори). Також «бронзу» в коман�

ді, у вправі МП�6, здобув прапор�

щик Олег Омельчук.

Борці Центрального спор

тивного клубу ЗС України здо

були медалі на престижних
міжнародних турнірах з греко

римської боротьби у Польщі та
Румунії

Володарями нагород стали стар�

ший солдат служби за контрактом

Руслан Ісрафілов (60 кілограмів) та

сержант контрактної служби Олек�

сандр Чернецький (120 кілограмів).

Спортсменка Збройних Сил
України Ольга Шляховська
здобула дві медалі чемпіонату
світу з підводного плавання в
ластах

У підсумку наша армійська

спортсменка стала володаркою

срібної та бронзової медалей в ес�

тафетному плаванні (4 по 200 та 4

по 100 метрів відповідно).

Працівник Збройних Сил Ук

раїни Євгенія Борисова здобу

ла бронзову медаль чемпіона

ту Європи з кульової стрільби
в особистій першості

У командних змаганнях у вправі

МГ�5 Євгенія стала срібною при�

зеркою.

АРМІЙЦІ — ТРИУМФАТОРИ
ЗЗаа  ппііддссууммккааммии  ннааййппрреессттиижжнніішшиихх  ммііжжннаарроодднниихх  ззммааггаанньь,,  яяккіі
ппррооййшшллии  уу  ссееррппнніі,,  ссппооррттссммееннии  ЗЗббррооййнниихх  ССиилл  УУккррааїїннии
ззааввооююввааллии  1122  ззооллооттиихх,,  2211  ссррііббннуу  ттаа  2244  ббррооннззооввіі  ммееддаалліі



АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ВВВВиииищщщщаааа     ооооссссвввв іііі ттттаааа     ————
ккккооооннннттттррррааааккккттттннннииииккккуууу !!!!

Якщо Ви проходите військову службу за контрактом або

звільняєтесь зі строкової військової служби в рік вступу до

ВНЗ, або закінчили школу до 2007 року включно, можете

скористатись чудовою можливістю — отримати вищу освіту

в Університеті «Україна» на заочній формі навчання без

сертифікатів ЗНО 2011 року. 

При вступі складаються вступні екзамени з конкурсних

предметів безпосередньо в Університеті «Україна». 

Університет «Україна» за рейтингом 2010 року входить

до десятки кращих ВНЗ.

В університеті 

ведеться підготовка 

за наступними

напрямами: 

Інститут економіки

та менеджменту 

Фінанси і кредит
Облік і аудит
Маркетинг
Менеджмент

Інститут права 

та суспільних відносин

Правознавство
Міжнародні відносини
Політологія

Інститут соціальних 

технологій

Соціальна робота
Психологія 
Здоров’я людини

Інститут філології 

та масових комунікацій

Видавнича справа та
редагування 
Журналістика 
Філологія
Документознавство та 
інформац. діяльність
Видавничо4поліграфічна
справа

Інженерно4 технологічний

інститут

Дизайн
Харчові технології 
та інженерія
Радіоелектронні апарати
Автомобільний транспорт
Хімічна технологія

Інститут комп’ютерних

технологій 

Програмна інженерія
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія

Факультет біомедичних

технологій 

Біологія
Екологія

Чекаємо на Вас в приймальній комісії:

м.Київ, вул. Львівська 23, корп. А, каб. 104.

+3804444409427462, +3804444424470408

Графік роботи: Пн.4 Пт.4з 9.00 до 18.00

Сб.4з 9.00 до 15.00.
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Дізнався я й про те, що серед учнів

Бондарєва чимало представників

силових структур та популярних

артистів… Особливістю школи

«Открытые врата» є також і те, що

вона тісно співпрацює з Україн�

ською службою порятунку, відо�

мою в світі як поліція 911. Її вихо�

ванці в якості волонтерів вечора�

ми патрулюють вулицями міст, до�

помогаючи міліції у підтриманні

правопорядку. Починала свою ді�

яльність школа в Краматорську, а

тепер її філіали працують й в ін�

ших регіонах України та Росії. Ни�

ні вона одна з кращих в СНД. Ви чу�

ли про систему генерала Кадочні�

кова. Так ось, «Открытые врата» ні в

чому не поступається їй. 

— Ігоре Михайловичу, як Ви
прийшли до мистецтва бою з
ножем?

— В нашій родині до бойового

мистецтва не приходять, з ним на�

роджуються. Вже з 11 місяців хлоп�

чиків починають виховувати у дусі

спартанця. Ця сімейна традиція

доволі поширена на Далекому

Сході. Як відомо, саме цей регіон у

колишньому Союзі був колискою

всіх бойових мистецтв. Пояснення

цьому просте: в безкрайній тайзі

можна зустріти й хижого звіра, й

недобрих людей. Місцеві мешкан�

ці всі озброєні, а в родинах прак�

тикуються навички захисту, руко�

пашного бою, метання ножа, мето�

ди стрільби, виживання в екстре�

мальних умовах та інше. 

— Отож для Вас першим вчи

телем був батько?

— Так. Й по сьогодні він для мене

найбільший авторитет, я рахуюсь з

його думкою. Навіть якщо не зов�

сім згоден, роблю так, як каже він. 

— На що схожа Ваша тради

ція ведення бою?

— Фільм «Загнаний» бачили?

У нас дуже схожа манера набли�

ження до супротивника. Ми підхо�

димо так близько, що будь�яка

зброя стає зайвою. До речі, я почав

тренувати «силовиків» ще під час

строкової служби. Військове ко�

мандування одразу оцінило мої

здібності, тому мав багато відряд�

жень. Якось навіть довелось готу�

вати спецпідрозділ, який, як дізнав�

ся значно пізніше, створювався

для виконання одного�єдиного

завдання. Ми досягли чималого ус�

піху, щоправда, групу незабаром

було розформовано. Про причини

можу лише здогадуватися… Тоді ме�

ні було 20 років. А почав я тренува�

ти у 16. 

— У чому особливості ваших
тренувань? Чим вони так при

ваблюють, і, зокрема, силови

ків?

— Я готую своїх учнів до реаль�

них, а не віртуальних випробувань.

Отож фізичні та психологічні на�

вантаження дуже серйозні. Десят�

ки разів віджимання від підлоги та

підтягування на перекладині, бага�

токілометрові пробіжки, наполег�

ливе опрацювання тактики бою —

і не в спортзалі, а, скажімо, на лісо�

вій галявині чи скелистому бере�

зі — все це основа й водночас пер�

ша сходинка до бойової майстер�

ності. Навчаю вмінню нанесення

ударів, концентрації сили. Особли�

ва увага — духу воїна. Познайомив�

шись з православ’ям, я не схиляю

учнів до буддизму або інших віру�

вань. Однак якщо учень — христи�

янин, прошу і вимагаю, аби вико�

нував як мінімум ранкове та вечір�

нє молитовне правило. 

— В чому моральна основа
вашої сімейної традиції?

— Передусім, це десять заповідей.

До того ж батько — переконаний

конфуціанець, а тому з дитинства

прищеплював мені цінності «бла�

городного мужа». Чесність, яку так

наполегливо культивували у роди�

ні, диктувала безкомпромісність.

Коли комуністична ідеологія в яку

так вірив батько, рухнула, у сім’ї

настав час спокути. Він довго пра�

цював у забої шахтарем. А я пішов у

релігію. Навчався у буддистському

монастирі. Дотримувався 257 обіт�

ниць. Єдине, чим не обмежився, —

це безшлюбність. Адже у нас сімей�

на традиція, і я хотів, аби в мене бу�

ли сини…

— Чи багато визнаних «спе

ців» у мистецтві бою з холод

ною зброєю?

— Їх, як кажуть, можна перераху�

вати на пальцях однієї руки. Є мій

однофамілець — Сергій Бонда�

рєв — ідеально працює з ножем.

Радник3консультант з методик виживання та бойового мистецтва
голови Української служби порятунку Ігор БОНДАРЄВ: 

Ç ²ãîðåì Áîíäàðºâèì, ðàäíèêîì-êîíñóëüòàíòîì
ç ìåòîäèê âèæèâàííÿ òà áîéîâîãî ìèñòåöòâà ãîëîâè
Óêðà¿íñüêî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó (ÓÑÏ) ìåíå ïîçíàéî-
ìèâ äîáðèé òîâàðèø, â ìèíóëîìó ñïåöíàç³âåöü, à íè-
í³ ÷ëåí Âñåóêðà¿íñüêîãî êëóáó «Êðàñíàÿ Çâåçäà». 
- Éäè ³ ïîäèâèñü, ÿê ²ãîð âåäå ìàéñòåð-êëàñè ç ðóêî-
ïàøíîãî áîþ, — çàïðîïîíóâàâ â³í ìåí³. — Íå äàðåìíî
íàâ÷àâñÿ áëèçüêî 16 ðîê³â ïðè ìîíàñòèðÿõ íà Àëòà¿
òà â Êàëìèê³¿. 

««««ВВВВооооїїїїннннаааа    ррррооообббблллляяяяттттьььь     ввввооооїїїїнннноооомммм
ннннееее    ввввііііррррттттууууааааллллььььнннніііі ,,,,     аааа    ррррееееааааллллььььнннніііі
ввввииииппппррррооооббббуууувввваааанннннннняяяя»»»»



Володимир Скичко — двократний

чемпіон з ушу й водночас майстер

бойового мистецтва. А ще — Сер�

гій Джамієв з Дніпропетровська,

дуже скромна людина, досконало

знає тібетську медицину, прекрас�

но володіє холодною зброєю та

прийомами рукопашного бою. 

— Як довго Ви навчались тон

кощам бойового мистецтва?

— З дитинства, навчаюсь по сьо�

годні й буду навчатись завжди. Мій

вчитель, буддистський монах, і в 87

років сприймав настанови у тому,

чого не знав. А коло його пізнань

було дуже широким. Зокрема, його

цікавив такий напрямок, як реге�

нерація шкіри. Ті успіхи, яких він

досяг, вражаючі: він розрізав но�

жем руку й через лічені хвилини

заживлював рану. При цьому не ви�

користовував жодних медичних

чи інших засобів. Гадаю, ця наука

була б дуже корисною для військо�

вого спецназу! Адже легкої та се�

редньої важкості рани боєць зміг

би заживляти самостійно і швидко. 

— Що запам’яталося у роботі
з силовими структурами Укра

їни?

— Два моїх учні, які пройшли

повний курс рукопашного бою, бу�

ли відібрані до миротворчих полі�

ційних сил у Косовому. Вони по

сьогодні вдячні нашій школі. 

Щодо армії, то, як не прикро,

можу дати тільки критичні заува�

ження. Дивився якось на показові

виступи розвідпідрозділу. Хлопці

працювали дуже грубо. До такого

показу можна підготуватися мак�

симум за тиждень. В реальному

бою ці люди загинули б. Слід

пам’ятати: або ми не б’ємо, тоді

намагаємося домовитися, або

б’ємо на ураження. Водночас, як�

що противник — фахівець, силь�

на людина, його не зламати. Діс�

тане холодну зброю, і нанесе під�

ступний удар, отож прийоми

протиборства мають бути адек�

ватними. Найнадійніше — приз�

вести супротивника до втрати

свідомості. 

— Які у Вас плани щодо роз

витку школи?

— Є унікальна ідея побудувати

храм бойових мистецтв, в якому

люди не тільки тренуватимуться,

але й матимуть змогу потрапити

на прийом до лама�емчі (лікаря).

Безплатно. Зараз людей «закор�

млюють» ліками. Насправді їх важ�

ко навіть так назвати, адже як ка�

жуть у народі: вони одне лікують,

інше мордують. 

— Що можна робити для
хлопців, аби відволікти їх від
сумнівних вуличних компа

ній?

— У нас є ідеї, і є можливості.

Добре, що ми повернулися до забу�

тої доброї традиції проведення

«Зірниці», військово�патріотичних

таборів тощо. Впевнений, це вип�

равить не одну юнацьку долю на

краще. А ще чимало молоді піде до

лав армії підготовленими. 

— Ви з шаною ставитеся до
Православної церкви. З чим це
пов’язано?

— Сталося так, що святий Сера�

фим Саровський витяг мене з того

світу. Одразу ж після того випадку

я пішов в найближчу церкву й ску�

пив книги про його житіє, адже

майже нічого не знав про нього.

Перечитав. Потім знайшов у Кур�

ській області духівника — отця

Іполіта. Ця людина говорила сло�

вами Саровського. Свого часу він

також цікавився дзен�буддизмом.

На цьому ми дуже зійшлись. Я йо�

му про медитацію, а він мені «доб�

ротолюбіє» пояснює… Зараз його

вже немає, чув, що хочуть каноні�

зувати. Ще б пак, праведна була

людина. До речі, зараз в одній з фі�

лій нашої школи тренується пра�

вославний священик, хоча й не

афішує цього. У минулому — де�

сантник…

Áåñ³äó â³â Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

АКТУАЛЬНО

Â íàø³é ðîäèí³ äî áîéîâîãî ìèñòåöòâà

íå ïðèõîäÿòü — ç íèì íàðîäæóþòüñÿ.

Îòæå âæå ç 11 ì³ñÿö³â õëîï÷èê³â ïî÷èíàþòü

âèõîâóâàòè ó äóñ³ ñïàðòàíöÿ. 

Íà çí³ìêó: ²ãîð Áîíäàðºâ (ïðàâîðó÷ — ïåðøèé) ç íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì
ßíóêîâè÷åì, ñï³âàêîì Äæàíãî òà ï³äïîëêîâíèêîì ÓÑÏ Îëåêñ³ºì ×èñòèêîì 
(ôîòî âçÿòî ç îô³ö³éíîãî ñàéòó øêîëè «Îòêðûòûå âðàòà» www.sidoso.com)



Недаремно висновок експерти�

зи петербурзьких вчених щодо

правомірності жовто�блакитних

прапорів у запорожців на знаме�

нитій картині «Запорожці пишуть

листа турецькому султанові» ху�

дожника Іллі Рєпіна, зроблений за

завданням російського імперато�

ра, який вирішив придбати карти�

ну, був такий: «...знамена козацкие,

изображенные художником Репи�

ным на картине, ...отражают в себе

извечную преемственность цветов

золотых и небесных, постоянно

присущих для всех знаков отли�

чий в Южной Руси (Малороссии)

еще со времен Великих Князей Ки�

евских, вплоть до роспуска запо�

рожской вольницы императрицей

Екатериной Великой. Сказаному

имеется предостаточно письмен�

ных подтверждений как в отечес�

твенных и иностранных сугубо

исторических источниках, так и в

ряде предметов материального ис�

кусства тех древних времен».

Під блакитно�жовтими знамена�

ми боролися з ворогами українські

воїни у XV столітті (Грюнвальдська

та інші битви). У XVI, XVII й XVIII

століттях ці барви, поряд з мали�

новою, були присутні на козаць�

ких знаменах, а в 1848 р. під час ві�

домої революційної «Весни поне�

«Українське військо у сурми заграло,

Розгорнуло прапор сонячно
блакитний —

Прапор України, рідний, заповітний!»
23 серпня — День Державного Прапора України

Äåðæàâíèé ïðàïîð ÿê ñèìâîë êðà¿íè º âò³ëåííÿì ñóñ-
ï³ëüíî¿ ÷åñò³ òà ã³äíîñò³, áåçïåðåðâíîñò³ òðàäèö³é íà-
ö³îíàëüíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ, ºäíîñò³ ³ñòîð³¿ íàðîäó
òà éîãî ñüîãîäåííÿ. 
Â³ò÷èçíÿíà äåðæàâíà ñèìâîë³êà ïðåäñòàâëÿº òðàäè-
ö³éíó óêðà¿íñüêó, ùî ôîðìóâàëàñÿ ïðîòÿãîì òèñÿ÷î-
ë³òü, — â³ä åïîõè òðèï³ëüö³â òà äðåâí³õ àð³¿â, ÷àñ³â
ñê³ôñüêèõ öàð³â ³ êíÿæî¿ Êè¿âñüêî¿ äåðæàâè, Óêðà¿í-
ñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè — äî íàøî¿ äîáè.



волених народів Європи» — на

знаменах українських гірських

стрільців в Галичині.

Промовистим є той факт, що

штучно розділені між двома імпе�

ріями українці, позбавлені протя�

гом століть будь�яких національ�

них прав, а, отже, й права не те що

на державну, а й навіть на націо�

нальну символіку, негайно відрод�

жували її у незмінному вигляді, як

тільки слабшала чужа імперська

влада.

Так, не зважаючи на заборону

російського уряду відзначати 100�

літню річницю від народження Ве�

ликого Кобзаря, київське студент�

ство вийшло у березні 1914 р. на

маніфестацію під жовто�блакит�

ними прапорами. 25 березня

1917 р. жовто�блакитні і малинові

запорозькі прапори вже уквітчува�

ли маніфестації в багатьох містах

імперії, в тому числі й двадцятити�

сячну демонстрацію у Петрограді.

«Над натовпом перед Казан�

ським собором майоріли величез�

ні прапори жовто�синього забар�

влення колишньої Запорозької Сі�

чі й Гетьманщини» (з газети

«Речь»). «У всіх жовто�блакитні

стяжки. Написи на жовто�блакит�

ному полі — «Хай живе вільна Ук�

раїна!» (з газети «Русская воля»).

Подібні маніфестації відбулися в

Омську, де було піднято тридцять

великих українських прапорів і

кілька сот малих, у Томську, в Цар�

ському Селі під Петроградом та ін�

ших містах Російської імперії, де

проживали українські поселенці.

Тимчасовий російський уряд ви�

рішив скористатися національним

піднесенням українців для підви�

щення боєздатності російської ар�

мії. З цією метою почалося форму�

вання українських національних

частин, як раніше це зробили у

Австро�Угорській імперії. Перші

ешелони українізованого війська

почали прибувати на фронт у

травні 1917 року, а вже 1 липня 6�й

українізований корпус російської

армії був кинутий у наступ під жов�

то�блакитними прапорами. З пер�

шого ж удару корпус захопив три

лінії окопів німецьких та австрій�

ських військ.

Далі сталося те, чого не передба�

чили ні російські, ні австрійські ге�

нерали — під однаковими жовто�

блакитними прапорами зіткнули�

ся у бою російські й австрійські ук�

раїнці.

Однокровних братів з обох імпе�

рій гнали вбивати один одного.

Однак замість цього виник уні�

кальний феномен, що одержав

назву «братання» і невдовзі поши�

рився на інші фронти Першої ім�

періалістичної війни.

Національний прапор було вру�

чено від імені Центральної Ради 2�

му Українському полку імені Геть�

мана Полуботка. Кінний полк імені

Кошового Костя Гордієнка виру�

шив узимку 1918 року до Києва на

допомогу Українській Централь�

ній Раді з прапором національних

барв та з портретом Тараса Шев�

ченка на ньому.

Жовто�блакитна барва була нас�

тільки загально усвідомленою як

національна українська, що узако�

нення Центральною Радою жовто�

блакитного прапора як державно�

го символу, яке сталося 22 березня

1918 року, не викликало ні в Украї�

ні, ні в Росії жодного сумніву щодо

правомірності цього акту.

Через місяць (29 квітня 1918 ро�

ку) було піднято український мор�

ський прапор на флагмані Чорно�

морської ескадри, а ще через мі�

сяць (18 липня) затверджені Ра�

дою жовто�блакитні військові

прапори затріпотіли над армій�

ськими військовими підрозділами.

Під цими прапорами сини Украї�

ни билися з німецькими й поль�

ськими окупантами, з білими й

червоними арміями.

Радянська влада суворо заборо�

нила українську державну символі�

ку, глибоко образивши цим націо�

нальні почуття українського наро�

ду. Однак з початком чергового

етапу національного відродження

українського народу в кінці 80�х

років ХХ ст. знову починається і

впровадження в суспільне життя

нашої національної символіки.

Перший український прапор

публічно піднято у Львові 1989 ро�

ку. Цього ж року під національним

прапором по Дністру рушила орга�

нізована львівським «Товариством

Лева» екологічна експедиція. «Жи�

телі Львівської, Тернопільської, Іва�

но�Франківської, Хмельницької,

Чернівецької областей, побачив�

ши синьо�жовтий прапор на флаг�

манському катамарані Львівської

експедиції «Дністер�89», вибігають

до сивої ріки, махають руками, зак�

ликають пристати до берега, ста�

ють навколішки і моляться. Старе й

мале... На рідний стяг...» — писав

очевидець. 

Національні барви все частіше і

густіше спалахували на мітингах і

демонстраціях, поширюючись по

всій українській землі, а також в

Москві, Ленінграді, Сургуті і Ниж�

ньовартівську — скрізь, куди доля

закинула українців. Через рік море

блакитно�жовтих прапорів заливає

площу перед Верховною Радою в

Києві на час її роботи, національні

прапори височать над обласними,

«Ïîáà÷èâøè ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð íà

ôëàãìàíñüêîìó êàòàìàðàí³ åêñïåäèö³¿

«Äí³ñòåð-89», ëþäè âèá³ãàëè äî ñèâî¿ ð³êè,

ìàõàëè ðóêàìè, ñòàâàëè íàâêîë³øêè

³ ìîëèñÿ. Ñòàðå é ìàëå... Íà ð³äíèé ñòÿã...» 



міськими і районними Радами Ки�

ївщини, Львівщини, Івано�Франків�

щини, Тернопільщини, Житомир�

щини, Полтавщини, Вінниччини,

Сумщини та інших областей.

«Двоє молодих людей (один з

них міліціонер), — розповів якось

відомий український правозахис�

ник Євген Сверстюк, — розмовля�

ють, а між ними блакитно�жовтий

прапор. Підходжу і питаю: «То чий

же то прапор?» «НАШ!» — гордо

відповідає міліціонер... І все це за

один лише рік!»

Невдовзі після набуття Україною

незалежності Верховна Рада прий�

няла постанови про державні сим�

воли України — прапор, герб, гімн.

Постановою «Про Державний

Прапор України» від 28 січня 1992

р. було затверджено опис Прапора:

«прямокутне полотнище, яке скла�

дається з двох рівних за шириною

горизонтально розташованих

смуг: верхньої — синього кольору,

нижньої — жовтого кольору, із

співвідношенням ширини прапо�

ра до його довжини 2:3». З прий�

няттям цього акту українська наці�

ональна символіка набула закон�

ного статусу і в Збройних Силах

України. Значний внесок у забез�

печення військових частин нови�

ми прапорами зробив Комітет за�

хисту національних символів Ук�

раїни під головуванням Ореста Ка�

реліна�Романишина.

Указом Президента України від

29 листопада 1999 року затвердже�

но Положення про офіційні сим�

воли глави держави, одним з яких є

прапор (штандарт) Президента

України. Його піднімають на пра�

порній щоглі біля резиденції Пре�

зидента у Києві, встановлюють у

ложі Президента під час його пе�

ребування в залі засідань Верхов�

ної Ради України, на транспортних

засобах Президента України у ме�

жах території України. За згодою

Президента, не порушуючи норм

протоколу, його можна встанов�

лювати над іншими резиденціями

під час перебування в них Прези�

дента, у місці проведення офіцій�

них заходів та урочистостей з його

участю, на транспортних засобах

під час закордонних візитів Прези�

дента. Крім того, Указом Прези�

дента України «Про геральдичні

знаки�емблеми і прапори цен�

тральних органів виконавчої вла�

ди України» право мати власний

прапор (штандарт) надано мініс�

терствам та іншим центральним

органам виконавчої влади Украї�

ни, а також ряду посадових осіб —

керівникам цих органів. 

Державний прапор як символ

будь�якої країни потребує шаноб�

ливого ставлення. Прикладом кра�

їни, де таке ставлення закріплено

законом і виховується у громадян з

дитинства, є Сполучені Штати

Америки. Так, Кодексом США забо�

ронено використовувати держав�

ний прапор для реклами. Його не

можна зображувати на предметах,

призначених для тимчасового ко�

ристування і знищення. Рекламні

щити не можна встановлювати на

флагштоку поряд з прапором. За�

бороняється використовувати

зображення прапора як елемент

одягу, за винятком форми військо�

вослужбовців, поліцейських, по�

жежників. Значок із зображенням

прапора можна носити тільки на

лівому лацкані біля серця.

У міжнародній практиці склався

особливий порядок поводження

під час церемонії підняття та спус�

ку державного прапора. Усі при�

сутні мають стояти струнко облич�

чям до прапора (в ряді країн —

поклавши праву руку на серце).

Військовослужбовці при цьому

віддають честь, чоловіки знімають

головні убори. 

Гідність Прапора має бути захи�

щеною як у самій країні, так і поза

її межами; зневага до прапора роз�

глядається як посягання на честь

нації, держави. Саме тому закон пе�

редбачає санкції за порушення

встановленого порядку поводжен�

ня з прапором. Так, згідно зі стат�

тею 338�ю Кримінального Кодексу

України, публічна наруга над Дер�

жавним Прапором України, Дер�

жавним Гербом України або Дер�

жавним Гімном України, а також

над офіційно встановленим або

піднятим прапором іноземної дер�

жави є злочином, що карається

штрафом до п’ятдесяти неоподат�

кованих мінімумів доходів грома�

дян або арештом на строк до шес�

ти місяців.

Отже, етикет прапора — це

складна система специфічних

правил, що детально регламенту�

ють порядок використання прапо�

ра та поводження з ним у різних

ситуаціях. Неухильне дотримання

цих правил — обов’язок усіх поса�

дових осіб державних органів, ор�

ганізацій та фізичних осіб, які бе�

руть участь у протокольних захо�

дах. Піднесення авторитету дер�

жавного прапора як символу

країни є показником рівня націо�

нальної свідомості. 

Сьогодні наш Прапор майорить

на вершинах Кавказу, Паміру і Гі�

малаїв, на земних полюсах, а бла�

китно�жовта барва, як українська

національна символіка, утверди�

лась на всіх материках планети

Земля. Завдання всіх нас — вій�

ськовослужбовців Збройних Сил

України — шанувати славу цього

Прапора і примножувати її своїм

чесним і самовідданим служінням

українському народу згідно прий�

нятої нами присяги. 

Ï³äãîòóâàâ Ñåðã³é ÐÓÄÞÊ

Ó ãåðàëüäèö³ ëàçóðîâà (áëàêèòíà) áàðâà

âò³ëþº ÷åñí³ñòü, â³ðí³ñòü, áåçäîãàíí³ñòü, 

òîä³ ÿê æîâòà (çîëîòà) — ìîãóòí³ñòü,

áàãàòñòâî òà ñïðàâåäëèâ³ñòü.





Âëàäëåí Òÿí, 17 ðîê³â, 
ì. Òóëü÷èí, Â³ííèöüêà îáëàñòü 




