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Äîðîã³ äðóç³!

Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè 20-ð³÷÷ÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ðîçáóäîâà Óêðà¿íè ÿê íåçàëåæíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ äåðæàâè áóëà á íåìîæëèâà

áåç íàä³éíî¿ îáîðîíè òà çàõèñòó ¿¿ ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ íå-

äîòîðêàííîñò³. Çàáåçïå÷óþ÷è ðåàë³çàö³þ îáîðîííî¿ ïîë³òèêè, Çáðîéí³ Ñèëè

Óêðà¿íè ïðîéøëè íåïðîñòèé øëÿõ ñâîãî ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó.

Ñüîãîäí³ ìè ñïðÿìîâóºìî âñ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çáåðåæåííÿ êàäðîâîãî ïîòåí-

ö³àëó àðì³¿ ³ ôëîòó, â³äíîâëåííÿ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè òà îçáðîºííÿ, ïîñèëåííÿ áî-

éîâî¿ ï³äãîòîâêè îñîáîâîãî ñêëàäó é ïîë³ïøåííÿ éîãî ñîö³àëüíîãî çàáåçïå-

÷åííÿ.

Óêðà¿íà äîêëàäàº çíà÷íèõ çóñèëü äëÿ âðåãóëþâàííÿ ì³æíàðîäíèõ êîíôë³ê-

ò³â, ã³äíî âèêîíóþ÷è ìèðîòâîð÷³ ì³ñ³¿ â ð³çíèõ ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ ñâ³òó, çì³öíþº

ì³æíàðîäíèé àâòîðèòåò íàøî¿ êðà¿íè, ñïðèÿþ÷è òàê³é íåîáõ³äí³é äëÿ óêðà¿í-

ñüêîãî â³éñüêà ³íòåãðàö³¿ â ºâðîïåéñüê³ ñòðóêòóðè áåçïåêè.

Áàæàþ óñ³ì âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ é îïòèì³çìó, íàòõíåííÿ òà

óñï³õ³â íà íèâ³ ñëóæ³ííÿ íàðîäîâ³ Óêðà¿íè.

Вітання Президента України —
Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України
Віктора Януковича особовому складу, 
ветеранам Збройних Сил України



Øàíîâí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 

òà ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè!

Äîðîã³ âåòåðàíè!

Ñüîãîäí³ ìè ç³áðàëèñÿ ç âàìè íàïåðåäîäí³ þâ³ëåéíî¿

20-¿ ð³÷íèö³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü

ìè ç âäÿ÷í³ñòþ øàíóºìî òèõ, õòî ïðèñâÿòèâ ñâîº æèòòÿ

ñëóæ³ííþ Â³ò÷èçí³, õòî ñòîÿâ á³ëÿ ïî÷àòê³â ñòâîðåííÿ íà-

øîãî â³éñüêà, õòî íèí³ ñòî¿òü íà çàõèñò³ äåðæàâè, çàáåçïå-

÷óº ìèð ³ ñïîê³é íàøèõ ãðîìàäÿí.

Ñòâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà — âàæëèâèé êðîê ó ñòà-

íîâëåíí³ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè, ÿêà îáåð³ãàº ñâ³é ñóâåðåí³-

òåò ³ òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü.

Çà äâàäöÿòèð³÷íó ³ñòîð³þ íåçàëåæíîñò³ Çáðîéí³ Ñèëè

Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ ÿê íàä³éíèé ÷èííèê íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-

êè, îïîðà íàøî¿ äåðæàâíîñò³.

Ãëîáàëüí³ çì³íè â ñèñòåì³ ñâ³òîâî¿ áåçïåêè, íîâ³ âèêëè-

êè, íà ÿê³ ìè çìóøåí³ ðåàãóâàòè, âèìàãàþòü â³ä íàñ íîâèõ

ï³äõîä³â äî ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ Çáðîéíèõ Ñèë.

Íàøà ìåòà — ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿, ïîòóæíî¿,

òåõí³÷íî îñíàùåíî¿ ³ ìîá³ëüíî¿ àðì³¿, ÿêà âèñòóïàòèìå íà-

ä³éíèì ãàðàíòîì áåçïåêè íàøî¿ äåðæàâè.

Çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ïîë³òèêè ïîçàáëîêîâîñò³, íàâ-

êîëî Óêðà¿íè óòâîðåíî ïîÿñ áåçïåêè ³ ñòàá³ëüíîñò³. Äîñÿã-

íóòî ñóòòºâèõ çðóøåíü ó çì³öíåíí³ ñòîñóíê³â ³ ðîçøèðåíí³

ñï³âðîá³òíèöòâà ç íàøèìè ñóñ³äàìè ³, íàñàìïåðåä, ç Ðî-

ñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ, êðà¿íàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Çáåðåæåíî êîíñòðóêòèâíèé ôîðìàò âçàºìîâèã³äíèõ â³ä-

íîñèí ç Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íèì àëüÿíñîì.

Óñï³õè ó çîâí³øí³é ïîë³òèö³ äîçâîëèëè íàì çîñåðåäèòè

îñíîâí³ çóñèëëÿ íà âèð³øåíí³ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, â³ä

óñï³øíîãî ïîäîëàííÿ ÿêèõ, ó ïåðøó ÷åðãó, çàëåæèòü ïî-

äàëüøà ðîçáóäîâà íàö³îíàëüíèõ Çáðîéíèõ Ñèë.

Åôåêòèâíå ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà çàëè-

øàºòüñÿ îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ïð³îðèòåò³â âëàäè. Óê-

ðà¿íñüêó àðì³þ î÷³êóþòü ðàäèêàëüí³ çì³íè.

ßê Ïðåçèäåíò ³ Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ ÿ âïåâ-

íåíèé, ùî ³ç çàòâåðäæåííÿì íîâèõ ðåäàêö³é ñòðàòåã³÷íèõ

äîêóìåíò³â îáîðîííîãî ïëàíóâàííÿ ïðîöåñ ïîáóäîâè íî-

âî¿ àðì³¿ íàáóäå ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ ïåðñïåêòèâè.

Ìåí³ äîáðå â³äîìèé ñòàí ñïðàâ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ. Âîíè

ïåðåæèâàþòü ò³ ñàì³ íåãàðàçäè, ùî é äåðæàâà òà ñóñ-

ï³ëüñòâî â ö³ëîìó.

Çîêðåìà, ñüîãîäí³ äóæå âàæëèâî çàáåçïå÷èòè àðì³þ

íîâîþ òà ìîäåðí³çîâàíîþ òåõí³êîþ. Öå âèìàãàº çàñòîñó-

âàííÿ ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â äî ðåñóðñíîãî òà ìàòåð³àëüíî-

òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ðîçâ’ÿçàííþ öèõ òà ³íøèõ íàãàëüíèõ ïðîáëåì Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ïîêëèêàíèé ñïðèÿòè îáîðîííèé áþäæåò

2012 ðîêó. Â íüîìó â ñåðåäíüîìó ó òðè ðàçè ïåðåäáà÷å-

íî çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà ðîçâèòîê îçáðîºííÿ òà â³é-

ñüêîâî¿ òåõí³êè, ìàéæå ó äâà ðàçè — íà ï³äãîòîâêó â³éñüê.

Öå íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ðîçïî÷àòè ïåðå-

õ³ä â³ä «áþäæåòó ïðî¿äàííÿ» äî áþäæåòó ðåôîðìóâàííÿ òà

ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë!

Ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî âæèòè çàõîä³â äëÿ çáåðåæåííÿ îô³-

öåðñüêèõ êàäð³â, ï³äíÿòòÿ ïðåñòèæó â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ïîñàä êîìàíäèð³â íèæ÷î¿ òà ñå-

ðåäíüî¿ ëàíêè.

Òîìó ÿ äîðó÷àþ Óðÿäó ç êîæíèì ðîêîì ï³äâèùóâàòè ñî-

ö³àëüí³ ñòàíäàðòè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³-

ìåé, â³éñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â.

Ñüîãîäí³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì áóäå âðó÷åíî 50 îðäå-

ð³â íà êâàðòèðè, çàâòðà ó Á³ë³é Öåðêâ³ Ãëàâà Óðÿäó âðó÷èòü

ùå 50 îðäåð³â. Çàãàëîì öüîãî ðîêó â³éñüêîâ³ îäåðæàòü â³ä

äåðæàâè 1800 êâàðòèð. Íàñòóïíîãî ðîêó ÿ âèìàãàþ ùî-

íàéìåíøå ïîòðî¿òè öþ öèôðó.

Çíà÷íî çá³ëüøèòüñÿ é îáñÿã êîøò³â íà ðå÷îâå çàáåçïå-

÷åííÿ â³éñüêîâèõ. Òðèâàº ðîáîòà íàä ï³äâèùåííÿì îêëà-

ä³â â³éñüêîâîñëóæáîâö³â íà 55 â³äñîòê³â — äî ð³âíÿ äåð-

æàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàâäÿêè ÷îìó â³ä÷óòíî çðîñòå ãðîøî-

âå çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé ó ïîãîíàõ ³ â³éñüêîâèõ ïåíñ³îíåð³â.

Íèí³ óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ óñï³øíî âèêîíóþòü ì³æíàðîäí³

çîáîâ’ÿçàííÿ ó ñêëàä³ ìèðîòâîð÷èõ ï³äðîçä³ë³â. ¯õí³é âèñî-

êèé ïðîôåñ³îíàë³çì çíà÷íî çì³öíþº àâòîðèòåò Óêðà¿íè íà

ì³æíàðîäí³é àðåí³.

Ñüîãîäí³ àêòèâíî âò³ëþºòüñÿ ó æèòòÿ ï³äïèñàíèé ìíîþ

ìèíóëîãî ðîêó Óêàç ùîäî øåôñòâà íàä â³éñüêîâèìè ÷àñ-

òèíàìè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Êåð³âíèêè îðãàí³â âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè â ðåã³îíàõ òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìà-

þòü âñ³ëÿêî ñïðèÿòè ³ ï³äòðèìóâàòè àðì³þ.

Øàíîâí³ òîâàðèø³!

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà áàæàþ âñ³ì óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâîñëóæ-

áîâöÿì ïîäàëüøèõ óñï³õ³â ó âäîñêîíàëåíí³ áîéîâî¿ òà ïðîôå-

ñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³, íàñíàãè ³ â³ðè â ñèëó âëàñíî¿ äåðæàâè.

Õî÷ó çàïåâíèòè êîæíîãî ñîëäàòà, îô³öåðà ³ ãåíåðàëà,

êîæíîãî ïðàö³âíèêà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà îáîðîííî-

ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, ùî äåðæàâà çðîáèòü âñå, ùîá

óêðà¿íñüêå â³éñüêî ñòàëî ñó÷àñíèì ³ ïðîôåñ³éíèì òà ã³äíî

âèêîíóâàëî ñâîþ ïî÷åñíó ì³ñ³þ!

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ çâåðòàþñÿ äî âåòåðàí³â, ÷èé äîñâ³ä

ìàº íàäçâè÷àéíó ö³íí³ñòü äëÿ Óêðà¿íè.

Ï³ä³òü äî ìîëîä³, ñï³ëêóéòåñÿ ç íåþ, âîíà ïîâèííà çíàòè,

ÿêîþ ö³íîþ äîâåëîñÿ çäîáóâàòè ìèð ³ ñâîáîäó äëÿ íèí³ø-

íüîãî òà ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü! ß çíàþ, ùî âè öå ðîáèòå,

âàì çà öå íèçüêèé óêë³í.

Îñîáëèâî çâåðòàþñÿ äî ìîëîäèõ âî¿í³â, ÿê³ ðîáëÿòü

ïåðø³ êðîêè ó â³éñüêîâ³é ñëóæá³. Ïàì’ÿòàéòå, âè — ìàéáóò-

íº Çáðîéíèõ Ñèë. ² â³ä òîãî, íàñê³ëüêè âì³ëî îïàíóºòå íàó-

êó ïåðåìàãàòè, çàëåæàòèìå íàøà â³éñüêîâà ì³öü.

Ìî¿ îñîáèñò³ â³òàííÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì óñ³õ â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³â. Àäæå ñàìå âîíè ïîä³ëÿþòü ç âàìè âñ³ òðóäíî-

ù³ òà ðàäîù³ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, çàáåçïå÷óþòü íàä³éíèé

òèë òà ðîäèííèé ñïîê³é.

Ñëàâà Óêðà¿í³ òà ¿¿ Çáðîéíèì Ñèëàì!
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Äîðîã³ äðóç³!

Øàíîâí³ âåòåðàíè, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ òà ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè!

Ùèðî â³òàþ âàñ ç 20-þ ð³÷íèöåþ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè!
Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ðîçïî÷àëîñÿ â³äðîäæåííÿ íàö³îíàëüíîãî â³éñüêà, îñÿÿíå äàâ-

í³ìè é ñëàâåòíèìè òðàäèö³ÿìè ïåðåìîã íàøèõ ïðàùóð³â.
Çà öåé ÷àñ ïðîéäåíèé ñêëàäíèé øëÿõ áóä³âíèöòâà ñó÷àñíèõ Çáðîéíèõ Ñèë ñóâåðåí-

íî¿ Óêðà¿íè. Öå ïîòðåáóâàëî ùîäåííî¿ ñàìîâ³ääàíî¿ íàïðóæåíî¿ ïðàö³ âñüîãî îñîáî-
âîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë.

Íèí³ â³éñüêîâèêè â³ä³ãðàþòü ïðîâ³äíó ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ áåçïåêè äåðæàâè, óñï³ø-
íî âèêîíóþòü ìèðîòâîð÷³ çàâäàííÿ â ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ ïëàíåòè, çì³öíþþ÷è àâòîðèòåò
Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³, áåðóòü ó÷àñòü ó áàãàòîíàö³îíàëüíèõ â³éñüêîâèõ íàâ-
÷àííÿõ, äîïîìàãàþòü ñóñï³ëüñòâó â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ïðèðîäíèõ òà òåõíîãåííèõ êà-
òàñòðîô.

Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè áóëè, º ³ áóäóòü ãàðàíòîì ìèðó òà ñòàá³ëüíîñò³ ó äåðæàâ³. 
Âèêîíóþ÷è ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ, ïîñòàâëåí³ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè — Âåðõîâíèì Ãî-

ëîâíîêîìàíäóâà÷åì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, àðì³ÿ ³ ôëîò óäîñêîíàëþþòü ñâî¿ ïðîôå-
ñ³éí³ ÿêîñò³, ï³äòðèìóþòü êðàù³ òðàäèö³¿, âèÿâëÿþòü âèñîê³ ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óòòÿ, äå-
ìîíñòðóþòü ñàìîâ³ääàí³ñòü ñïðàâ³ ñëóæ³ííÿ Áàòüê³âùèí³. 

Âîäíî÷àñ íîâ³ ï³äõîäè òà ð³øåííÿ êåð³âíèöòâà äåðæàâè ó ñôåð³ íàö³îíàëüíî¿ áåçïå-
êè òà îáîðîíè, ùî âèçíà÷àþòüñÿ ïîçàáëîêîâèì ñòàòóñîì Óêðà¿íè, âèìàãàþòü ïî-
äàëüøî¿ îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè Çáðîéíèõ Ñèë, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ¿õíüî¿ ãîòîâíîñò³ äî
âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ïðèçíà÷åííÿì. Ìåòà âñ³õ ïåðåòâîðåíü ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà-
¿íè — ñòâîðåííÿ áîºçäàòíî¿, îïòèìàëüíî¿ çà ÷èñåëüí³ñòþ, ìîá³ëüíî¿, ñó÷àñíî îçáðîº-
íî¿, ïîáóäîâàíî¿ íà ïðîôåñ³éí³é îñíîâ³ òà íåîáòÿæëèâî¿ äëÿ åêîíîì³êè äåðæàâè àðì³¿.
Àðì³¿, ñïðîìîæíî¿ âèêîíàòè ñâ³é êîíñòèòóö³éíèé îáîâ’ÿçîê, ÿêîþ ïèøàòèìåòüñÿ óêðà-
¿íñüêèé íàðîä. 

²ç âäÿ÷í³ñòþ ñõèëÿþ ãîëîâó ïåðåä âåòåðàíàìè, ÿê³ áîðîíèëè íàøó çåìëþ â³ä âîðî-
æèõ ïîñÿãàíü, â³äðîäæóâàëè óêðà¿íñüêó àðì³þ òà ôëîò. Ùèðî âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî çàõè-
ùàº Óêðà¿íó ñüîãîäí³, õòî ïðèìíîæóº ñëàâó óêðà¿íñüêî¿ çáðî¿ ³ àâòîðèòåò äåðæàâè
â ì³æíàðîäíèõ ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ.

Öüîãî äíÿ áàæàþ âñ³ì, õòî ïðè÷åòíèé äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ ³ ìèðó, íîâèõ çâåðøåíü â ³ì’ÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó!

Ñëàâà Óêðà¿í³ òà ¿¿ Çáðîéíèì Ñèëàì!

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè 
Ìèõàéëî ªæåëü



Òîâàðèø³ ãåíåðàëè, àäì³ðàëè òà îô³öåðè!

Òîâàðèø³ ïðàïîðùèêè, ì³÷ìàíè, ñåðæàíòè òà ñòàðøèíè, ñîëäàòè, ìàòðîñè,

êóðñàíòè ³ ë³öå¿ñòè!

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà âåòåðàíè â³éñüêîâî¿ ñëóæáè!

Ùèðî òà ñåðäå÷íî â³òàþ âàñ ç 20-þ ð³÷íèöåþ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè!
Íà âñ³õ åòàïàõ â³éñüêîâîãî áóä³âíèöòâà íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè Çáðîéí³ Ñèëè ç ÷åñòþ ³

äîñòî¿íñòâîì çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ çàâäàíü îáîðîíè äåðæàâè, çàõèñòó ¿¿ ñóâåðå-
í³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ íåäîòîðêàííîñò³.

Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè ç ã³äí³ñòþ çóñòð³÷àþòü 20-é ð³ê ñâîº¿ ³ñòîð³¿.
Çà öåé ÷àñ âîíè ñòàëè íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèì ³íñòèòóòîì äåðæàâè, ÿêèé êîðèñòó-

ºòüñÿ çàñëóæåíîþ ïîâàãîþ â ñóñï³ëüñòâ³, ÿêîìó äîâ³ðÿº óêðà¿íñüêèé íàðîä.
Íèí³ ìè ïðîäîâæóºìî íàïîëåãëèâó ðîáîòó ç ìîäåðí³çàö³¿, ðîçâèòêó ³ îïòèì³çàö³¿ óñ³õ

ñêëàäîâèõ îáîðîííîãî ñåêòîðà äåðæàâè.
Ðîçðîáëåíî òà ñõâàëåíî Óðÿäîì ïðîåêò Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó, àêòèâíî ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ç â³äïðà-
öþâàííÿ Äåðæàâíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè.

Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-áîéîâèõ çàâäàíü, ó÷àñò³ ó áàãàòîíàö³îíàëüíèõ íàâ-
÷àííÿõ òà ó ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³ÿõ ÎÎÍ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ Çáðîéíèõ Ñèë äåìîíñòðóþòü
âèñîêó ñâ³äîì³ñòü òà ãîòîâí³ñòü äî ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ Ïðåçèäåíòîì Óê-
ðà¿íè — Âåðõîâíèì Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çàâäàíü ùîäî çì³ö-
íåííÿ áîéîâîãî ïîòåíö³àëó â³éñüê ³ ñèë.

×åñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ïðîôåñ³îíàë³çì âïåâíåíî óòâåðäæóþòüñÿ ó ñâ³äîìîñò³
êîæíîãî â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ òà ñòàëè íåâ³ä’ºìíèìè ÷åñíîòàìè âî¿í³â íåçàëåæíî¿ Óê-
ðà¿íè.

Òâåðäî â³ðþ, ùî îñîáîâèé ñêëàä Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çàâæäè áóäå â³ðíèé ñâîºìó
êîíñòèòóö³éíîìó îáîâ’ÿçêó, Â³éñüêîâ³é ïðèñÿç³ òà ñëóæ³ííþ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³.

Ùèðî äÿêóþ âñ³ì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì, ïðàö³âíèêàì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çà äî-
ñÿãíóò³ óñï³õè, ñòàðàíí³ñòü òà ñóìë³ííó ñëóæáó.

Âèñëîâëþþ ãëèáîêó øàíó ³ âäÿ÷í³ñòü óñ³ì âåòåðàíàì â³éíè çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ³
â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ íèí³øíüîãî ïîêîë³ííÿ çàõèñíèê³â Áàòüê³âùèíè.

Áàæàþ âñ³ì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó, çëàãîäè òà âàãîìèõ çâåðøåíü â ³ì’ÿ çì³öíåííÿ
îáîðîíîçäàòíîñò³ Óêðà¿íè!

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ãðèãîð³é Ïåä÷åíêî



Ï³äïîëêîâíèê Ñåðã³é Íåõàºíêî —
çàñòóïíèê êîìàíäèðà îêðåìîãî
ïîëêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ó÷àñ-
íèê áîéîâèõ ä³é:

— Ñëóæáó â óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ÿ ðîç-

ïî÷àâ ó 1992 ðîö³, ñòàâøè êóðñàí-

òîì â³éñüêîâîãî ³íñòèòóòó. Òîæ âñå

ìîº ñâ³äîìå æèòòÿ ïîâ’ÿçàíî ç³

Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè. Ñàìå ¿ì

ÿ çîáîâ’ÿçàíèé òèì, ùî çíàéøîâ ñå-

áå â æèòò³, ìàþ çìîãó ðåàë³çîâóâàòè

ñâ³é æèòòºâèé òà ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä,

çàéìàòèñü óëþáëåíîþ ñïðàâîþ. Àä-

æå ïðî êàð’ºðó â³éñüêîâîãî ÿ ìð³ÿâ ç

äèòèíñòâà.

ß çàâæäè â³ä÷óâàâ ñåáå íåðîçä³ëü-

íèì ç àðì³ºþ. Òà íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ öå

ïðîÿâèëîñÿ â ²ðàêó äå â 2003–2004

ðîêàõ, ÿ ìàâ ÷åñòü áóòè ðàçîì ç³ ñâî¿-

ìè òîâàðèøàìè ïî ñëóæá³. Òàì, ÿê â³-

äîìî, áóëè êîíòèíãåíòè ç áàãàòüîõ

êðà¿í ñâ³òó. Òàê îñü, ç âóñò ¿õí³õ îô³öå-

ð³â ÿ ïî÷óâ ÷èìàëî ñë³â çàõîïëåííÿ

ùîäî âèøêîëó óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâè-

ê³â. Íàâ³òü â³ä àìåðèêàíö³â, ÿêèõ, ÿê â³-

äîìî, âàæêî ÷èìîñü çäèâóâàòè. 

À é ñïðàâä³, ÷è ìîæíà áóëî çàëè-

øàòèñü áàéäóæèìè, êîëè ÷óëè â³ä

³ðàêö³â ñëîâà âäÿ÷íîñò³? Âîíè ñïî-

÷àòêó íàñòîðîæåíî ñòàâèëèñÿ äî ³íî-

çåìö³â, â òîìó ÷èñë³ é äî óêðà¿íö³â,

àëå çãîäîì, ïåðåñâ³ä÷èâøèñü ó íàø³é

äîáð³é âîë³, ÷àñòî çâåðòàëèñÿ ïî ìå-

äè÷íó òà ³íøó äîïîìîãó. ² ñüîãîäí³ ÿ

âïåâíåíèé, ùî ñàìå íàø³ â³éñüêîâè-

êè, ïåðåáóâàþ÷è â ²ðàêó òà ³íøèõ êðà-

¿íàõ ñâ³òó, äå ãàñèëè áðàòîâáèâ÷³ êîí-

ôë³êòè ³ íàëàãîäæóâàëè ìèðíå æèòòÿ,

çðîáèëè íàäçâè÷àéíî áàãàòî äëÿ

ôîðìóâàííÿ ó ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â

ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó íå ëèøå íàøèõ

Çáðîéíèõ Ñèë, à é Óêðà¿íè çàãàëîì.

ß ïèøàþñÿ ñâîºþ ïðè÷åòí³ñòþ äî

öèõ áëàãîðîäíèõ ñïðàâ.

20 РОКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ У МОЄМУ ЖИТТІ

Ïîëêîâíèê Ñåðã³é Ë³ñî-
âèé, íà÷àëüíèê àåðîìî-
á³ëüíèõ â³éñüê — íà-
÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àå-
ðîìîá³ëüíèõ â³éñüê Êî-
ìàíäóâàííÿ Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè:

— Ùî äëÿ ìåíå àðì³ÿ?

Ïåðåäóñ³ì, âèáà÷òå çà

òðèâ³àëüí³ñòü, öå — øêîëà ìóæíîñò³, øêîëà ïðîôåñ³îíà-

ë³çìó òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà óõâàëåí³ ð³øåííÿ, âèêîíàííÿ

ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü òà, çðåøòîþ, äîë³ ñâî¿õ ï³äëåãëèõ. 

Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè íèí³ 20 ðîê³â. Àæ íå â³ðèòüñÿ, áî,

çäàºòüñÿ, ùå â÷îðà ïðèñÿãàâ íà â³ðí³ñòü óêðà¿íñüêîìó íàðî-

äó, âèãîëîøóþ÷è ç õâèëþâàííÿì ñëîâà Â³éñüêîâî¿ ïðèñÿãè.

ß äóæå äîáðå ïàì’ÿòàþ 1991 ð³ê, êîëè, âëàñíå, ³ ðîçïî-

÷àëîñÿ òâîðåííÿ àðì³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Ïàì’ÿòàþ, ÿê

äåõòî êàçàâ, ùî íàì, óêðà¿íöÿì, íå ïîáóäóâàòè âëàñíîãî

â³éñüêà. Îäíàê ìè ñòâîðèëè ñâî¿ Çáðîéí³ Ñèëè, ÿê³, íåçâà-

æàþ÷è íà íåãàðàçäè, º ãàðàíòîì ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè.

ß ìàþ ÷åñòü ïðåäñòàâëÿòè àåðîìîá³ëüí³ â³éñüêà, ÿê³,

íà ì³é ïîãëÿä, º íàéá³ëüø áîºçäàòíèìè òà ãîòîâèìè äî

âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü. Áóâàþ÷è ó â³é-

ñüêàõ, çóñòð³÷àþñÿ ç ëþäüìè — ñîëäàòàìè, îô³öåðàìè.

Çíàºòå, ÿê³ çàïèòàííÿ âîíè ñòàâëÿòü íàé÷àñò³øå? Çàïè-

òóþòü: êîëè â ÷åðãîâèé ðàç áóäóòü íà ïîë³ãîí³, êîëè

â³äáóäóòüñÿ ñòð³ëüáè òà äåñàíòóâàííÿ â óìîâàõ, ìàêñè-

ìàëüíî íàáëèæåíèõ äî áîéîâèõ? Ìåí³ ÿê íà÷àëüíèêó öå

äóæå ³ìïîíóº. 

ß ïèøàþñÿ ñâîºþ ïðè÷åòí³ñòþ äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-

íè. Â³ðþ, ùî íå çà ãîðàìè òîé ÷àñ, êîëè ¿õ áîºãîòîâí³ñòü,

ìàíåâðåí³ñòü çíà÷íî ï³äâèùàòüñÿ. Çàðàäè öüîãî âàðòî

æèòè ³ ñëóæèòè.

Ç îãëÿäó íà ³ñòîðè÷íèé àñïåêò, 20 ðîê³â — íå òàê âæå é áàãàòî. Àëå öüîãî òåðì³íó
âèñòà÷èëî, ùîá óêðà¿íñüêå â³éñüêî â³äáóëîñÿ. Ç íàãîäè ñâÿòà ìè çóñòð³ëèñÿ
ç ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ êàòåãîð³é â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, â òîìó ÷èñë³ é òèìè, 
õòî ó çàïàñ³, ³ ïîö³êàâèëèñÿ, ÿêó ðîëü â³ä³ãðàº àðì³ÿ ó ¿õíüîìó îñîáèñòîìó æèòò³ 
òà ç ÿêèìè ïî÷óòòÿìè ³ ñïîä³âàííÿìè âîíè äèâëÿòüñÿ ó ìàéáóòíº?

Ï³äïîëêîâíèê ìåäè÷íî¿
ñëóæáè Ãàëèíà Îñüîäëî,
ïðîôåñîð êàôåäðè â³é-
ñüêîâî¿ òåðàï³¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ â³éñüêîâî-ìåäè÷íî¿
àêàäåì³¿, êàíäèäàò ìå-
äè÷íèõ íàóê:

— Íàâ÷àþ÷èñü ó øêîë³, à

çãîäîì ó ìåäè÷íîìó óí³âåð-

ñèòåò³ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, ÿ

é ãàäêè íå ìàëà, ùî äîâå-

äåòüñÿ íîñèòè â³éñüêîâèé

îäíîñòð³é. Àëå òàê ñòàëîñÿ,

ùî íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìåä³íñòèòóòó, ÿ

çðîáèëà âèá³ð íà êîðèñòü â³éñüêîâî¿ ñëóæáè. Ñïî÷àòêó áó-

ëà ë³êàðåì ìåäè÷íîãî ïóíêòó îäí³º¿ ç ÷àñòèí ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ, à çãîäîì î÷îëèëà éîãî.

Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ â³äòîä³, ÿê ÿ âïåðøå ïåðåñòóïèëà ïîð³ã

ÊÏÏ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, â àðì³¿ ñòàëîñÿ áàãàòî çì³í, çîê-

ðåìà, é ó â³éñüêîâ³é ìåäèöèí³. Çì³í íà êðàùå. Ùîá ó öüî-

ìó ïåðåêîíàòèñÿ, äîñòàòíüî çàâ³òàòè äî íàøîãî Ãîëîâíî-

ãî â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó!

Íèí³ àðì³ÿ ïîñ³äàº âàæëèâå ì³ñöå ó ìîºìó æèòò³. Ñàìå ¿é

ÿ çîáîâ’ÿçàíà ñâîºþ êàð’ºðîþ, çðîñòàííÿì ó ïðîôåñ³éíî-

ìó ñåíñ³. Ñüîãîäí³, îçèðàþ÷èñü íàçàä, íå óÿâëÿþ ñâîãî

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

Â.î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà:

Àíäð³é ×ÅÐÍßÊ

viysko2003@ukr.net

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð:

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáîðîííî¿

ïîë³òèêè òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³éñüê:

Â’ÿ÷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

Ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð:

Ë³ë³ÿ ÂËÀÑÞÊ

Îëåíà ÏÎËßÍÑÜÊÀ

ІІІІ СССС ТТТТ ОООО РРРР ІІІІ ЯЯЯЯ     ТТТТ АААА     СССС УУУУ ЧЧЧЧ АААА СССС НННН ІІІІ СССС ТТТТ ЬЬЬЬ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....7777 0000

Вічний гомін Козацького степу
Ігор ЛЕВИЦЬКИЙ

СССС ПППП ОООО ГГГГ АААА ДДДД ИИИИ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....8888 0000

Дві авантюри
Ігор КОШЕЛЬ

ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ТТТТ ЯЯЯЯ     ВВВВ ІІІІ ЙЙЙЙ СССС ЬЬЬЬ КККК .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....2222 6666

Девіз найкращих: 
«роби як я!»

Юрій ЛАВРОВ

ОООО ФФФФ ІІІІ ЦЦЦЦ ІІІІ ЙЙЙЙ НННН ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....8888

Михайло Єжель: 
«Впевнено тримаємо курс 
на реформування та модернізацію»

ФФФФ АААА КККК ТТТТ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....5555 6666

Одиночне плавання 
під прицілом Європи

Юрій КОНДРАТЬЄВ

АААА КККК ТТТТ УУУУ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....5555 0000

Віктор Максимов: 
Будувати Військово�Морські Сили — 
справа всенародна

НННН АААА ШШШШ ЕЕЕЕ     ММММ АААА ЙЙЙЙ ББББ УУУУ ТТТТ НННН ЕЕЕЕ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....6666 2222

Нащадки полковника Богуна
Сергій ЗЯТЬЄВ

АААА КККК ТТТТ УУУУ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....4444 0000

Сергій Онищенко: 
Повітряні Сили «стають на крило»

АААА КККК ТТТТ УУУУ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....2222 2222

Геннадій Воробйов: 
Сухопутні війська: від року сержанта до року
командира�лідера

ПППП РРРР ОООО     ГГГГ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ НННН ЕЕЕЕ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....1111 6666

Григорій Педченко: «Нарощуючи боєздатність
військ та сил, ми неухильно добивалися
належного рівня як фахової, 
так і морально�психологічної підготовки»



«Немає більше від тієї любові, як

хто душу покладає за друзів сво�

їх», — сказано у Святому Писанні

(Євангелія від Івана 15.13). Святий

апостол Іван зазначає: найбільше

возлюбив той, хто віддає життя

своє за ближніх, за народ, за країну.

Саме до цього покликані військо�

вослужбовці: захистити, у разі заг�

рози, свою Батьківщину, свою ро�

дину, своїх співвітчизників. Отож

цілком закономірно, що протягом

тисячолітнього шляху, пройдено�

го нашим народом, церква постій�

но виявляла особливу турботу про

духовно�моральний стан воїнства

та благословляла захисників Віт�

чизни на ратний подвиг.

6 грудня на честь 20�ї річниці

Збройних Сил України у Трапезно�

му храмі Свято�Успенської Києво�

Печерської Лаври з благословення

предстоятеля Української Правос�

лавної Церкви Блаженнішого Во�

лодимира Митрополита Київсько�

го і всієї України відбулася літургія.

У богослужінні взяли участь Мі�

ністр оборони України Михайло

Єжель, його заступники, керівники

структурних підрозділів Мініс�

терства оборони України та Гене�

рального штабу Збройних Сил Ук�

раїни, члени колегії Міністерства

оборони України, які завітали до

храму після покладання вінків і кві�

тів до могили Невідомого солдата у

Парку Слави. Загалом церковне

служіння було велелюдним, адже

до нього приєдналися й офіцери

АКТУАЛЬНО

МОЛИТОВНА ТРАДИЦІЯ
ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
66  ггрруудднняя  ннаа  ччеессттьь  2200!!її  ррііччнниицціі  ЗЗббррооййнниихх  ССиилл  УУккррааїїннии
уу ККииєєввоо!!ППееччееррссььккіійй  ЛЛаавврріі  ввііддббууллаассяя  ББоожжеессттввееннннаа  ллііттууррггііяя



військових частин Київського гар�

нізону, вихованці Київського вій�

ськового ліцею імені Івана Богуна,

курсанти Військового інституту

Київського національного універ�

ситету імені Тараса Шевченка, вій�

ськовослужбовці окремого Київ�

ського орденоносного полку Пре�

зидента України, а також миряни. 

Духовенство, керівництво Мініс�

терства оборони України та вій�

ськовослужбовці об’єдналися у мо�

литві. Під час відправи літургії за�

хисники Вітчизни причастилися

Святих Христових Таїн. Звичайно,

у кожної людини власний духов�

ний досвід, розуміння підготовки

до літургії, зрештою, міра воцер�

ковлення, однак можна з певністю

зазначити: всі українські військо�

ві — від рядового до генерала — з

великою шаною та благоговінням

ставилися і до церковного чину, і

до священиків, і до святого храму, в

якому перебували. Отож, Дух, що

кличе «Горе имеем сердца» (тобто,

будемо мати серця, які спрямовані

вгору, до Бога), живе у нас, україн�

цях, і діє. Витравити його не змогли

ні репресії, направлені на віруючих

та церкву, ні тривалий період пану�

вання атеїстичного світогляду. 

З іншого боку, промислом Бо�

жим духовенство змогло виховати

у своєму середовищі величезну

кількість справжніх подвижників,

які були живим взірцем як для сво�

їх братів, так і для мирян. За Божою

благодаттю, як це не було важко у

різні історичні періоди, Правос�

лавна церква завжди вірно викону�

вала святу місію — кликати, вихо�

вувати, окормляти та давати сил

людям до спасіння. Це велике зав�

дання та тривалий процес, який

для кожного рівняється усьому

його життю. Водночас для військо�

вого — це ще відповідальніше, ад�

же на нього покладається велична

місія — захищати Батьківщину. Як

чесно виконати її? 

Відповідь на це питання у пропо�

віді під час відправи літургії дав ві�

карій Київської Митрополії Укра�

їнської Православної Церкви

єпископ Макарівський Іларій. 

— Батьки пролили кров за нашу

землю, яку заповідали нам шанува�

ти й боронити. Вчіться у них сум�

лінню, мужності, терпінню, жер�

товному служінню Батьківщині, —

звернувся до присутніх у храмі вій�

ськовослужбовців священнослу�

житель. — Добросовісне ставлення

до службових обов’язків, копітлива

праця змінює людину на краще та

відкриває двері до спасіння. 

І в цій рішучості до чесного слу�

жіння народу військовослужбо�

вець не одинокий, в праві розрахо�

вувати не тільки на власні сили, але

й на Божу допомогу. Так, Свята

Церква завжди благословляла вій�

сько на захист своєї Вітчизни.

Й понині, згідно з богослужебним

календарем, кожні три дні Правос�

лавна церква вшановує воїнів, мо�

лячись за них та згадуючи тих, хто

особистим прикладом закарбував

своє ім’я у сонмі святих. Немає ін�

шого прошарку, іншої спільноти в

державі, за яку б так часто молили�

ся. Церква планує й подальші кро�

ки у цьому напрямі. Якщо буде на

те воля Божа, незабаром в Україні

відбудеться встановлення Собору

святих воїнів, щоб вони своєю

спільнотою були покровителями

сучасного воїнства. 

За заслуги перед Православною

церквою з благословення Блажен�

нішого Володимира, Митрополита

Київського і всієї України голова

Синодального відділу УПЦ із взає�

модії зі Збройними Силами та ін�

шими військовими формуваннями

України архієпископ Августин

вручив Міністру оборони України

Михайлу Єжелю орден Святого

рівноапостольного князя Володи�

мира Великого І ступеня. У слові�

відповіді Михайло Єжель подяку�

вав Святій церкві за постійну під�

тримку і турботу про військовос�

лужбовців. А ще констатував, що у

війську започаткована та утверди�

лася добра традиція, за якою у День

Збройних Сил України захисники

Вітчизни розпочинають свято мо�

литвою у Києво�Печерській Лаврі. 

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ, 

Ôîòî Ñåðã³ÿ ÏÎÏÑÓªÂÈ×À

АКТУАЛЬНО
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6 грудня 1991 року Верховна Рада

України ухвалила Закони України

«Про оборону України» та «Про

Збройні Сили України». З цього

дня почався відлік історії україн�

ського війська, з минулим, ниніш�

нім і майбутнім якого ми пов’язали

своє життя.

За 20 років Збройні Сили Украї�

ни пройшли складний шлях ста�

новлення та розбудови. Відбувся

перехід на нову систему воєнно�

адміністративного поділу держа�

ви, тривидову структуру Зброй�

них Сил, удосконалено систему

управління військами, збільшено

питому вагу бойових з’єднань і

частин, підвищено якість та ефек�

тивність їх бойової підготовки,

майже вчетверо скорочено чи�

сельність особового складу. У ре�

зультаті українське військо стало

більше відповідати національним

інтересам та економічним мож�

ливостям держави.

Сьогодні процес реформування і

розвитку вітчизняного війська три�

ває. Президент України — Верхов�

ний Головнокомандувач Збройних

Сил України Віктор Янукович пос�

тавив нам завдання: створити нові

національні Збройні Сили. Рефор�

ми у війську покликані перетвори�

ти українську армію на ефектив�

ний і боєздатний інструмент дер�

жави, спроможний надійно захис�

тити її інтереси. У результаті мають

бути створені сучасні, компактні,

мобільні, професійні, оснащені

новітньою зброєю і технікою

Збройні Сили. Це завдання, безу�

мовно, буде виконано.

Нові підходи і рішення керівниц�

тва держави в галузі національної

безпеки знайшли відображення у

розроблених Міністерством обо�

рони фундаментальних норматив�

но�правових актах, які визначають

сучасну стратегію розвитку секто�

ра безпеки і оборони держави та

перспективну модель Збройних

Сил.

За результатами оборонного ог�

ляду 2010 року було розроблено

проекти Воєнної доктрини та

Стратегічного оборонного бюле�

теня України. На їх основі Мініс�

терство оборони та Генеральний

штаб Збройних Сил України підго�

тували проект Концепції реформу�

вання і розвитку Збройних Сил Ук�

раїни на період до 2017 року.

На сьогодні проекти Воєнної

доктрини, Стратегічного оборон�

ного бюлетеня України та Концеп�

ції реформування і розвитку

Збройних Сил України на період

до 2017 року розглянуті та схвале�

ні Урядом. Цими документами

АКТУАЛЬНО

«Впевнено тримаємо курс на
реформування та модернізацію»

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ:



оборонного планування визначені

основні аспекти військової рефор�

ми в Україні.

Виходячи з їх положень, до 2017

року передбачається перейти до

нової моделі Збройних Сил, осно�

ву яких становитимуть військові

частини постійної готовності та

сили бойового чергування, здатні

оперативно реагувати на можливі

воєнні загрози.

Планується поступово змінити

видовий принцип організаційної

побудови та застосування Зброй�

них Сил на міжвидовий, який пе�

редбачає наявність у мирний час

двох міжвидових угруповань

військ (оперативні командування

«Південь» і «Захід»), з покладенням

на них відповідальності за оборо�

ну відповідної частини території

України.

Невід’ємною частиною реформи

є посилення кадрового потенціалу

Збройних Сил, відродження бойо�

вого духу, підвищення якості вій�

ськової освіти і науки, створення

сучасної системи управління

кар’єрою офіцера і професійного

сержанта, забезпечення гідних со�

ціальних гарантій військовослуж�

бовців.

Інтенсивність бойової підготов�

ки передбачається підвищити в се�

редньому вдвічі, привести у відпо�

відність до сучасних вимог і надати

їй міжвидового характеру, а також

запровадити нові форми навчання

на основі комп’ютерних, навчаль�

но�тренувальних, тренажерних

комплексів і моделюючих систем

та з урахуванням асиметричних

дій і мережецентричних способів

управління. При цьому планується

якісно змінити стан озброєння та

військової техніки Збройних Сил,

забезпечити їх необхідним запа�

сом ракет, боєприпасів та інших

матеріальних засобів.

Враховуючи економічні можли�

вості щодо ресурсного забезпе�

чення Збройних Сил, відновлення

наявного парку озброєння і вій�

ськової техніки здійснюватиметь�

ся у наступному порядку: віднов�

лення справності, продовження

ресурсу, модернізація, глибока мо�

дернізація існуючих та закупівля

нових зразків.

Пріоритет надаватиметься вій�

ськовим частинам авіації, проти�

повітряної оборони, Сил спеціаль�

них операцій, корабельному скла�

ду, створенню Єдиної автоматизо�

ваної системи управління, військо�

вим частинам розвідки і радіоелек�

тронної боротьби.

Також передбачається реалізува�

ти проекти зі створення багато�

функціонального ракетного ком�

плексу «Сапсан», багатоцільового

корабля класу «Корвет», літака

Ан–70, окремих складових Єдиної

автоматизованої системи управ�

ління Збройних Сил.

Не менш важливими напрямами є

звільнення військ (сил) від надлиш�

кового майна, зайвої інфраструкту�

ри та непритаманних функцій, оп�

тимізація системи дислокації

Збройних Сил, створення потуж�

них військових баз, вивільнення

близько 530 військових містечок та

оптимізація аеродромної мережі.

Реалізація цих заходів дозволить

сформувати боєздатні, мобільні

Збройні Сили європейського зраз�

ка, які задовольнятимуть потребу

держави в забезпеченні збройного

захисту національних інтересів з

урахуванням дотримання політи�

ки позаблоковості.

Оцінити реальний рівень підго�

товки органів військового управ�

ління і військ цього року ми змог�

ли під час проведення масштабно�

го дослідницького командно�

штабного навчання «Адекватне

реагування — 2011». У ньому взяли

участь понад 9500 військовослуж�

бовців та близько 2300 одиниць

озброєння та військової техніки.

Навчання проходило у повітрі, на

морі і на землі та включало дії ро�

дів військ усіх видів Збройних Сил

України. Його головною метою бу�

ло дослідити перспективну модель

української армії зразка ХХІ сто�

ліття. При цьому ефективність ро�

боти органів військового управ�

ління Збройних Сил України по�

рівнювалася зі збройними силами

інших держав.

Під час «Адекватного реагуван�

ня — 2011» керівництво оборон�

ного відомства практично апробу�

вало шляхи подальшого реформу�

вання і розвитку Збройних Сил

України, насамперед, щодо опти�

мізації системи управління та

створення сучасної структури

військ, побудови компактної, мо�

більної та боєздатної армії за най�

вищими світовими стандартами.

Результати проведених дослід�

жень лягли в основу стратегічних

концептуальних документів щодо

реформування Збройних Сил Ук�

раїни протягом найближчих п’яти

років: Концепції реформування і

розвитку Збройних Сил України

на період до 2017 року та Держав�

ної комплексної програми рефор�

мування і розвитку Збройних Сил

України на 2012–2017 роки.

В ході цього навчання ми вкотре

переконалися, що Збройні Сили

України, в разі потреби, цілком

спроможні виконувати завдання за

призначенням.

Таким чином, сьогодні є всі під�

стави для своєчасного завершення

роботи над Державною комплек�

сною програмою реформування і

ОФІЦІЙНО

Ï³äãîòîâêà â³éñüêîâèõ ôàõ³âö³â çä³éñíþºòüñÿ
çà 40 íàïðÿìàìè, 73 ñïåö³àëüíîñòÿìè

òà 156 ñïåö³àë³çàö³ÿìè. 
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розвитку Збройних Сил України

на 2012–2017 роки. За умови її на�

лежного фінансування, українська

армія стане сучасним, потужним і

професійним військом.

Сьогодні українське військо як

ніколи відчуває турботу з боку Гла�

ви держави та Уряду, які всерйоз

переймаються його потребами.

Оборонне відомство фінансується

без затримок. Оптимізація, крізь

яку Збройним Силам доведеться

пройти у найближчі роки, — це пи�

тання надзвичайної ваги, але ніх�

то, крім нас, цього завдання не ви�

конає. При цьому ми докладемо

всіх зусиль, щоб максимально збе�

регти наявний бойовий і кадровий

потенціал української армії.

Сьогодні, за результатами реалі�

зації Концепції кадрової політики

у Збройних Силах України діє сис�

тема кадрового менеджменту цен�

тралізованого типу. Комплекту�

вання військовослужбовцями

служби за контрактом здійснюєть�

ся за схемою: територіальний

центр комплектування — навчаль�

на військова частина (центр) —

військова частина. Це надає керо�

ваності процесу комплектування.

Крім того, спрощення механізму

прийняття на військову службу за

контрактом дозволяє заощадити

кошти на підготовці особового

складу у навчальних військових

частинах і центрах. Набирає обер�

тів робота зі створення професій�

ного сержантського складу, який є

головною рушійною силою по�

дальшої професіоналізації Зброй�

них Сил, триває впровадження

служби у військовому резерві.

Приємно відзначити, що сьогод�

нішня українська молодь знов ба�

чить у військовій службі школу

мужності та можливість виявити у

ній свої кращі здібності, стати

справжнім професіоналом. За ре�

зультатами соціологічних дослід�

жень, позитивне ставлення до вій�

ськової служби серед молоді знач�

но переважає її негативне сприй�

няття. Більшість юнаків сприймає

службу у Збройних Силах як школу

життя (44,6%), можливість загарту�

ватися фізично і духовно (43,9%)

та самореалізуватися (13,7%).

За 20 років існування Збройних

Сил України значно удосконалено

систему військової освіти та науки.

На сьогодні мережу вищих вій�

ськових навчальних закладів і вій�

ськових навчальних підрозділів

вищих навчальних закладів опти�

мізовано за видовим принципом.

Підготовка військових фахівців

здійснюється за 40 напрямами, 73

спеціальностями та 156 спеціаліза�

ціями. Створено потужні видові

навчально�наукові центри, до

складу яких входять навчальні під�

розділи (факультети, кафедри ака�

демій (університету), коледжі сер�

жантського складу) та наукові під�

розділи (наукові центри). Це доз�

воляє зосередити на єдиних

навчальних базах підготовку, пере�

підготовку та підвищення кваліфі�

кації військових фахівців усіх рів�

нів військового управління, забез�

печити інтеграцію військової осві�

ти та науки, зменшити бюджетні

видатки на їх утримання.

Діяльність Міноборони та

Збройних Сил у сфері міжнарод�

ного співробітництва проходить у

рамках зовнішньополітичного

курсу держави, визначеного націо�

нальним законодавством і спрямо�

Ïåðøèì ïð³îðèòåòîì áóëî çàâåð-

øåííÿ ðîçðîáêè Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè

áóä³âíèöòâà Çáðîéíèõ Ñèë ³ ðîçðîáêà

Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ

òà ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë. Öå íàì

âäàëîñÿ çðîáèòè. Íàïðèê³íö³ 1996

ðîêó Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè ìàëè ïîâ-

í³ñòþ ðîçðîáëåíå ³ çàòâåðäæåíå äåð-

æàâíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ.

Áàãàòî òðàäèö³é, ñèñòåì ï³äãîòîâêè

â³éñüê Ðàäÿíñüêî¿ Àðì³¿ ââàæàëèñÿ

íàéêðàùèìè ó ñâ³ò³. Ìè öå çàëèøèëè,

à â³ä òîãî, ùî íå ïîòð³áíî, â³äìîâè-

ëèñÿ. Âèâ÷àëè äîñâ³ä ³íøèõ êðà¿í òà

áðàëè êðàùå. 

Íàñàìïåðåä õîò³â áè çâåðíóòèñÿ äî

âñ³õ óêðà¿íö³â. Íåñïðàâåäëèâî, êîëè

íàøó àðì³þ ³ ôëîò ïàïëþæàòü. Ìîâ-

ëÿâ, âîíè ñëàáê³ é í³ íà ùî íå çäàòí³.

Öå íå òàê. Æîäåí ïàòð³îò íå äîçâî-

ëèòü ñîá³ òàêå êàçàòè ïðî âëàñí³ íà-

ö³îíàëüí³ Çáðîéí³ Ñèëè. Âîíè, ÿê ³ óñÿ

íàøà äåðæàâà, ïåðåæèâàþòü íå

êðàù³ ðîêè. Öå äóæå ñêëàäíèé ïåð³-

îä — ïåðø³ 20 ðîê³â íåçàëåæíîñò³.

Àëå öå — ïîäâèã íàøèõ ãåíåðàë³â,

îô³öåð³â, ñîëäàò³â òà öèâ³ëüíèõ ïðà-

ö³âíèê³â, ÿêèì âäàëîñÿ çà öåé ïåð³îä

ñòâîðèòè íàö³îíàëüí³ Çáðîéí³ Ñèëè. 

Çà ö³ ðîêè Óêðà¿íà ïðîâåëà ÿäåðíå

ðîççáðîºííÿ, ë³êâ³äóâàëà íàñòóïàëüíå

îçáðîºííÿ. Äî íàñ ó ñâ³ò³ í³õòî íå ðîáèâ

ïîä³áíîãî ó òàê³ ñòèñë³ òåðì³íè ³ ïðè òà-

êèõ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåìàõ. Ìè ñòâî-

ðèëè ìåðåæó îñâ³òè, ï³äãîòîâêè â³éñüê

òà ñèë, íàâ÷àííÿ êîìàíäíîãî ñêëàäó,

ðîçðîáèëè ñîòí³ íîâ³òí³õ âèñîêîòåõíî-

ëîã³÷íèõ îäèíèöü òåõí³êè òà îçáðîºííÿ.

Ãîëîâíå — ìè ìàºìî îçáðîºíîãî çà-

õèñíèêà ñâîº¿ Â³ò÷èçíè, ïàòð³îòà âëàñ-

íî¿ äåðæàâè. Çà öþ â³ääàí³ñòü ÿ âêëî-

íÿþñÿ ïåðåä óñ³ìà â³éñüêîâîñëóæáîâ-

öÿìè, ïðàö³âíèêàìè, âåòåðàíàìè

Çáðîéíèõ Ñèë, ¿õí³ìè ðîäèíàìè. 

Îëåêñàíäð ÊÓÇÜÌÓÊ
Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè 

ç ëèïíÿ 1996 äî æîâòíÿ 2001 ðîêó

ç âåðåñíÿ 2004 äî ëþòîãî 2005 ðîêó
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ваного на реалізацію позаблоково�

го статусу України та її стратегіч�

ного курсу на вступ до Євро�

пейського Союзу, гарантування на�

ціональної безпеки та інтересів Ук�

раїни у галузі оборони.

В контексті реалізації Україною

політики позаблоковості та вимог

вищого воєнно�політичного ке�

рівництва держави головні зусил�

ля Міноборони у сфері міжнарод�

ного співробітництва нині зосе�

реджуються на сприянні процесам

європейської інтеграції України,

розвитку двосторонніх відносин з

Російською Федерацією, забезпе�

ченні виконання положень Хартії

про стратегічне партнерство між

Україною та США, підтриманні діа�

логу з ключовими партнерами Ук�

раїни, країнами�сусідами, іншими

провідними державами світу, про�

довженні конструктивного пар�

тнерства з НАТО.

Авторитет Збройних Сил Украї�

ни на міжнародній арені стабільно

зростає. Починаючи з 1992 року, із

затвердженням Верховною Радою

України Постанови «Про участь

батальйонів Збройних Сил Украї�

ни у Миротворчих Силах Органі�

зації Об’єднаних Націй у зонах

конфліктів на території колишньої

Югославії», розпочалася діяльність

України як держави�миротворця.

Відтоді близько 38 тисяч військо�

вослужбовців Збройних Сил Укра�

їни взяли участь у 28 міжнародних

миротворчих операціях.

Українські миротворці виконува�

ли обов’язки в країнах колишньої

Югославії (Боснія і Герцеговина,

Східна Славонія, Македонія, Сербія

і Чорногорія, Хорватія), на Афри�

канському континенті (Ангола,

Сьєрра�Леоне, Судан, Кот�д’Івуар),

у країнах Близького та Середнього

сходу (Ліван, Таджикистан, Кувейт,

Ірак) та інших регіонах світу.

Нині 477 військовослужбовців

Збройних Сил України беруть

участь у 10 міжнародних мирот�

ворчих та інших операціях під

проводом ООН, ЄС, НАТО та у

складі спільних миротворчих сил.

Усього за період участі Збройних

Сил України в міжнародних ми�

ротворчих операціях під прово�

дом Організації Об’єднаних Націй

Міністерство оборони України за�

безпечило зарахування до дохід�

ної частини держбюджету 428,7

мільйонів доларів США.

Постановою Кабінету Міністрів

України з 1 січня 2012 року розмі�

ри грошової винагороди в інозем�

ній валюті нашим миротворцям

буде збільшено у 2,5 рази. У такий

спосіб її буде наближено до рівня

аналогічних виплат у державах

Центральної Європи.

За 20 років незалежності України

проведена значна робота з осна�

щення вітчизняних Збройних Сил

новим та модернізованим озбро�

єнням і військовою технікою. За

цей час було створено та прийня�

то на озброєння понад 180 новіт�

ніх зразків, основними з яких є

корвет «Тернопіль», бойові та нав�

чально�бойові літаки типу МіГ�29,

Су�25, Л�39, танки БМ «Булат» та

БМ «Оплот», переносний проти�

танковий ракетний комплекс

«Стугна–П», радіолокаційні станції

різних типів, комплексний трена�

жер пілота літака МіГ�29 та екіпажу

танка Т�64, навчально�тренуваль�

ний комплекс вертольота Мі�8, ка�

тери та шлюпки, легкові автомобі�

Þð³é ªõàíóðîâ
Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè 

ç ãðóäíÿ 2007 äî ÷åðâíÿ 2009 ðîêó

ß ö³ëêîì çàäîâîëåíèé òèì, ùî ìàâ

íàãîäó ïðàöþâàòè ç ëþäüìè, ÿê³, áåç-

ñóìí³âíî, º ñïðàâæí³ìè ïàòð³îòàìè

ñâîº¿ äåðæàâè. Ïîâ³ðòå, öå íå ïðîñòî

ñëîâà, öå ñïðàâä³ òàê.

Äî âàæëèâèõ íàäáàíü òîãî ïåð³îäó

ìîæíà â³äíåñòè áàãàòî ïîçèòèâíèõ

çì³í, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ïëàíîâî ³ â³äïî-

â³äíî äî íîâèõ âèìîã, ïîñòàâëåíèõ

òîä³ äî Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Íà-

ñàìïåðåä õî÷ó ïðèãàäàòè ðåôîðìè,

ÿê³ â³äáóëèñÿ ó ñôåð³ â³éñüêîâî¿ îñâ³-

òè. Âîíà ñòàëà ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíîþ,

â³äêðèëèñÿ â³éñüêîâ³ êîëåäæ³ ñåð-

æàíòñüêîãî ñêëàäó, ë³öå¿ ç ïîñèëåíîþ

â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ,

ìåðåæà ÿêèõ ó íàñòóïí³ ðîêè ðîçøè-

ðþâàëàñÿ ³ âäîñêîíàëþâàëàñÿ.

Äîðå÷íî áóëî á ïðèãàäàòè, íàïðèê-

ëàä, ó÷àñòü Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó

ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â êàòàñòðîô³÷íî¿

ïîâåí³ âë³òêó 2008 ðîêó â øåñòè çà-

õ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè.

Âàðòî ëèøå íàâåñòè ïðèêëàä, ùî

íàñë³äêè ïîæåæ³ íà Íîâîáîãäàí³â-

ñüêèõ ñêëàäàõ, ÿêà â³äáóëàñÿ ó ñåðïí³

2006 ðîêó, ë³êâ³äîâóâàëè íå îäèí ð³ê.

À íàñòóïíèé, 2007-é, ó çâ’ÿçêó ç ö³ºþ

íàäçâè÷àéíîþ ïîä³ºþ, áóâ îãîëîøå-

íèé Ðîêîì óäîñêîíàëåííÿ îïåðàòèâ-

íîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çà-

áåçïå÷åííÿ Çáðîéíèõ Ñèë, ï³äâèùåí-

íÿ ð³âíÿ áåçïåêè â³éñüê (ñèë) ³ âèáóõî-

ïîæåæîáåçïåêè àðñåíàë³â, áàç ³

ñêëàä³â. Ìóøó êîíñòàòóâàòè, ùî ðîáî-

òà, ÿêà ïðîâîäèëàñÿ, äàëà ðåçóëüòàò:

çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íåáåçïå÷íèõ îá’ºê-

ò³â çìåíøèëàñÿ, ¿õíº òåõí³÷íå îñíà-

ùåííÿ ïîêðàùèëîñÿ, à îðãàíè ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñòàëè á³ëüø

ñåðéîçíî ñòàâèòèñÿ äî ïèòàííÿ íå-

áåçïå÷íîãî «ñóñ³äñòâà», íàëàãîäèëè ³

ðîçðîáèëè ñï³ëüí³ ³ç Çáðîéíèìè Ñè-

ëàìè Óêðà¿íè çàõîäè ðåàãóâàííÿ ó ðà-

ç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.



лі багатоцільового призначення

різних типів, автомобілі КрАЗ під�

вищеної прохідності тощо.

Днями Збройні Сили України от�

римали два модернізованих літаки

Су�25М1. Модернізаційні роботи

на штурмовиках виконані із залу�

ченням потенціалу виключно ук�

раїнських підприємств. На літаках

встановлені супутникова навігація,

модернізована радіостанція, су�

часний обчислювач прицілу. Усе

це обладнання надає літаку Су�

25М1 абсолютно нове обличчя.

В Криму завершуються випробу�

вання модернізованого вертольо�

та Мі�24П. Він має модернізований

двигун, новий приціл, систему су�

путникової навігації. Нововведен�

ня дозволять значно розширити

можливості застосування верто�

льота для польотів вдень і вночі, з

бойовими застосуваннями, з нови�

ми видами озброєння. Вже най�

ближчим часом 10 таких модерні�

зованих машин поповнять части�

ни армійської авіації Сухопутних

військ.

За 20 років Збройним Силам Ук�

раїни було поставлено понад 1600

нових і модернізованих зразків

озброєння і військової техніки та

більше 10 тисяч одиниць іншого

військового майна. Це дозволило

здійснити часткове переоснащен�

ня Збройних Сил новим та модер�

нізованим озброєнням і військо�

вою технікою з покращеними так�

тико�технічними та бойовими ха�

рактеристиками, не втратити

необхідний рівень бойового по�

тенціалу військ, запобігти руйну�

ванню оборонно�промислового

комплексу держави та створити

науково�технічні напрацювання

для створення новітніх, конкурен�

тоспроможних зразків озброєння

та військової техніки.

Разом з цим нині в державі виз�

начені головні пріоритети розвит�

ку озброєння та військової техніки

Збройних Сил. Це, в першу чергу,

розвиток військової авіації,

озброєння та військової техніки

протиповітряної оборони, Вій�

ськово�Морських Сил, створення

високоточної зброї, ракет і боєп�

рипасів, впровадження сучасних

автоматизованих бойових систем

управління зброєю та військами.

Реалізація цих пріоритетів дозво�

лить забезпечити достатній рівень

технічного оснащення військ у

майбутньому.

Неабиякими досягненнями обо�

ронного відомства у сфері грошо�

вого забезпечення можна вважати

підтримання грошового утриман�

ня військовослужбовців на належ�

ному рівні навіть у складних

економічних умовах, а також зап�

ровадження єдиної системи гро�

шового забезпечення для військо�

вослужбовців Збройних Сил, ін�

ших військових формувань і пра�

воохоронних органів України,

завдяки чому було скасовано дис�

пропорцію в розмірах їхнього

грошового забезпечення.

Однією з основних умов підви�

щення привабливості військової

служби та соціальних гарантій

людей у погонах також є їх забез�

печення житлом. Починаючи з

1992 року, Міністерство оборони

України побудувало та придбало

понад 84 тисячі квартир, із яких

більше 35 тисяч — починаючи з

2000 року. Проте нині ця пробле�

ма залишається здебільшого неви�

рішеною. У черзі на отримання

житла перебуває 45,4 тисячі вій�

ськовослужбовців, у тому числі

30,2 тисячі — для забезпечення

постійним і 15,2 тисячі — службо�

вим житлом.

Водночас Міністерство оборони

України робить реальні кроки для

розв’язання цієї проблеми. Зако�

ном України «Про Державний

бюджет України на 2011 рік» на бу�

дівництво та придбання житла для

військовослужбовців передбачено

видатки у сумі 534,7 мільйона гри�

вень. За умови належного фінансу�

вання передбачається побудувати

(придбати) для сімей військовос�

лужбовців 1883 квартири. Крім то�

го, цього року стартувала програ�

ма будівництва сучасного житла

для військовослужбовців «Військо�

ве містечко — 300». Протягом нас�

тупних декількох років у різних

регіонах країни за технологією

прискореного будівництва (2,5–3

місяці) буде побудовано 300 вій�

ськових містечок з житловими бу�

динками та інфраструктурою.

Наприкінці жовтня у Гостомель�

ському гарнізоні був зданий пер�



ший будинок, побудований за цією

програмою. Поряд з ним закладені

ще два, завершення яких плануєть�

ся у березні. 

Сьогодні ми маємо ритмічне фі�

нансування наших проектів щодо

закупівлі та будівництва житла, у

першу чергу, за програмою «Вій�

ськове містечко — 300». У проекті

закону України «Про державний

бюджет України на 2012 рік» на від�

повідні потреби передбачено ви�

датки у сумі 600 мільйонів гривень,

при цьому вдвічі більше коштів

заплановано за загальним фондом.

Також нині на розгляді у Кабінеті

Міністрів України перебуває доку�

мент, який надасть можливість

спільної забудови та залучення ін�

вестицій у будівництво житла для

військових. В разі його затвер�

дження, наступного року оборон�

не відомство зможе побудувати та

отримати для військовослужбов�

ців до 6 тисяч квартир.

Це дозволить нам зробити ваго�

мий внесок у реалізацію програми

забезпечення житлом військовос�

лужбовців та членів їхніх сімей, за

якою у період з 2011 до 2017 року

передбачено забезпечити житлом

усіх військовослужбовців, які пере�

бували у квартирній черзі станом

на 1 січня 2010 року.

Для фінансування цієї програми

заплановано використати 46%

бюджетних коштів і 54% коштів із

інших джерел, не заборонених за�

конодавством. За умови належ�

ного фінансування, протягом

2012–2017 років для військовос�

лужбовців Збройних Сил України

буде побудовано 20765 квартир.

Хотів би наголосити, що, зважа�

ючи на важливість цієї та інших

проблем Збройних Сил України, їх

розв’язання потребує всебічної

державної підтримки та концен�

трації фінансових, матеріально�

технічних та інших ресурсів, ви�

робничого та науково�технічного

потенціалу, а також координації ді�

яльності органів виконавчої влади.

Як керівник оборонного відомс�

тва, я задоволений тим, що сьогод�

ні всі наші починання цілковито

підтримують Президент та Уряд

України. 

У Державному бюджеті наступ�

ного, 2012 року, проект якого в ці�

лому ухвалила Верховна Рада Укра�

їни у першому читанні, закладені

позитивні для Міністерства оборо�

ни параметри фінансування. Про�

ектом Закону України «Про Дер�

жавний бюджет України на 2012

рік» Міністерству оборони перед�

бачено 17402,2 мільйона гривень,

що становить 1,2% ВВП, причому

переважна більшість цих коштів —

15185,7 мільйона гривень — плану�

ється за загальним фондом.

Обсяг коштів на розробку, мо�

дернізацію та закупівлю озброєн�

ня і військової техніки для Зброй�

них Сил України збільшений, фак�

тично, втричі. Ці кошти будуть

спрямовані на розвиток і зміцнен�

ня бойового потенціалу україн�

ського війська.

Загалом, порівняно з цьогоріч�

ним бюджетом, у проекті бюджету

на 2012 рік фінансування оборон�

ного відомства збільшено на понад

3 мільярди гривень або на 27,1%.

Це дає підстави стверджувати, що

цей проект бюджету Міністерства

оборони є чи не найкращим за усі

попередні роки, адже передбачає

реальні кошти на розвиток Зброй�

них Сил України та реалізацію дер�

жавних програм у цій сфері.

Це забезпечить українській армії

перехід від бюджету «проїдання»

до бюджету модернізації та роз�

витку Збройних Сил. Вперше за 20

років ми маємо отримати такий

бюджет. 

У найближчі роки ми будемо на�

магатися вийти на фінансування

армії на рівні 1,49–1,55 відсотка від

ВВП, як того вимагає Президент

України.

Метою реформування і розвитку

Збройних Сил на середньостроко�

ву перспективу є виправлення по�

передніх системних помилок у

військовому будівництві та форму�

вання якісно нових Збройних Сил,

які у загальній системі складових

сектора безпеки і оборони Украї�

ни не лише задовольнятимуть пот�

реби забезпечення збройного за�

хисту національних інтересів з

урахуванням дотримання політи�

ки позаблоковості, а й максималь�

но відповідатимуть її економічним

і мобілізаційним можливостям.

Для цього протягом наступних

шести років фінансування україн�

ського війська повинно здійсню�

ватися на рівні, який забезпечить

його боєздатність, збереження

кадрового потенціалу, відновлення

справності та оновлення озброєн�

ня і військової техніки, приведен�

ня обсягів підготовки військ у від�

повідність із завданнями за приз�

наченням.

АКТУАЛЬНО
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Зоряним у кар’єрі Костянтина

Петровича став 1991 рік. На той

час він обіймав посаду команду�

вача 17�ї повітряної армії. Коли

відбувся серпневий заколот, ко�

мандарм запевнив керівництво

держави у тім, що його льотчики у

разі потреби захистять небо Ук�

раїни.

Напередодні Дня Збройних Сил

України перший Міністр оборони

Костянтин Морозов відвідав Наці�

ональний військово�історичний

музей України. 

Оглянувши експозиції музею,

Костянтин Петрович на прохання

журналістів розповів про події

20–річної давнини.

— Я пишаюся тим, що доля залу�

чила мене до процесу створення

Збройних Сил України, брав без�

посередню участь у реалізації пер�

ших законів із питань оборони, —

сказав перший Міністр оборо�

ни. — Я вже тоді чітко уявляв, якою

має стати українська армія. Я був

переконаний, що у ній панувати�

муть демократичні стосунки. А вій�

сько матиме сучасне озброєння,

новітні системи управління, висо�

кий рівень бойової підготовки,

професіоналізму особового скла�

ду. Я дуже радів, коли наші військо�

вослужбовці почали здобувати ав�

торитет у світі участю у миротвор�

чих операціях, міжнародних нав�

чаннях.

На запитання, як перший Міністр

оборони оцінює сьогоднішній

стан війська, Костянтин Морозов

зазначив: « Я уважно стежу за всіма

процесами, що відбуваються в

Збройних Силах України. Я читаю

всі матеріали, які з’являються на

сайті Міністерства оборони. Мені

здається, що Збройні Сили за всі 20

років недостатньо фінансувалися.

Але відповідно до цього рівня укра�

їнські військовослужбовці роблять

все і навіть більше для забезпечен�

ня боєздатності армії».

Високо оцінив Костянтин Моро�

зов патріотизм тих військовослуж�

бовців, які з усіх куточків колиш�

нього СРСР почали повертатися в

Україну, щоб служити в її Збройних

Силах. З цього приводу він поділив�

ся своїми враженнями: « Я повер�

нувся в Україну за більше ніж 20 ро�

ків після закінчення училища. Якби

в 1991 році я був десь в іншому міс�

ці, то теж обов’язково висловив ба�

жання служити на рідній землі. Я

коли ще служив у повітряній армії,

отримував багато звернень військо�

вослужбовців із таким проханням.

Звісно, спочатку не було можливос�

ті всіх їх прийняти на службу. Я зус�

трічався з представниками оборон�

ного відомства Росії для обговорен�

ня питання щодо сприяння повер�

ненню додому таких військовос�

лужбовців. Я завжди з великою по�

вагою оцінюю їхній внесок у розбу�

дову Збройних Сил України».

Поцікавилися ми, яка проблема з

розбудови національного війська

для нього виявилася найтяжчою.

За словами Костянтина Петрови�

ча, це було питання розподілу Чор�

номорського флоту. Звичайно, хо�

тілося швидше вирішити цю проб�

лему з максимальним ефектом для

нашої держави. Але процес узгод�

ження позицій виявився тривалим. 

У переліку справ першого Мініс�

тра оборони є і такі, що свідчать

про особистий внесок Костянтина

Морозова у здобуття авторитету

українських військовослужбовців

у світі. Я нагадав Костянтину Пет�

ровичу про випадок, який сьогод�

ні, мабуть, маловідомий і ветера�

нам нашого війська: про зліт і по�

садку американського літака на

борт авіаносця США. «Було таке, —

усміхнувся Костянтин Морозов.

Я тоді перебував з офіційним візи�

том в Америці. На одній із баз зап�

ропонували політати на F�16. Аме�

риканці знали, що я на той час не

був відсторонений від польотів.

А востаннє я літав на МіГ�23, який

мало чим відрізнявся від амери�

канської повітряної машини. Мені

показали, на що і як натиснути у

разі потреби катапультуватися. Ог�

лянув прилади в кабіні, ніби все

знайоме і зрозуміло. Ну й полетів.

А наступного разу посадив їхню

машину на палубу авіаносця. Коли

доповів про це Президенту Украї�

ни Леоніду Кравчуку, той зауважив,

що такі речі треба погоджувати з

ним. Я переконував, що йшлося

про авторитет держави: cтало відо�

мо, що американці збиралися на�

дати такий дозвіл російському мі�

ністру оборони маршалу авіації

Євгену Шапошнікову (теж випус�

кник Харківського училища льот�

чиків)». Тож відмовитися бути пер�

шим Костянтин Морозов не міг. 

Ось такий він — перший Міністр

оборони генерал�полковник Кос�

тянтин Морозов: патріот України,

професіонал, людина високої

культури. Одне слово, такий, яким

його охарактеризували у Верхов�

ній Раді при призначенні на цю

посаду 20 років тому.

Âîëîäèìèð ×²ÊÀË²Í,

Ôîòî Îëåêñàíäðà ÊËÓÁÀÍß

ЧЕСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
БУТИ ПЕРШИМ
ª ëþäè, ïðî ÿêèõ êàæóòü: ¿õ îáðàëà ³ñòîð³ÿ. Äî òàêèõ
íàëåæèòü ³ Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ. Âèïóñêíèê Õàðê³â-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî ó÷èëèùà ëüîò÷èê³â, â³í äîñÿã âè-
ñîêîãî íåáà íå ëèøå ÿê â³éñüêîâèé ëüîò÷èê. Â³í ñòàâ
ïåðøèì Ì³í³ñòðîì îáîðîíè Óêðà¿íè. 
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— Нині Збройні Сили України

святкують своє 20�річчя. Багато це

чи мало? Гадаю, доволі багато, адже

є люди, які в цей період служили в

армії і звільнилися. Отож можна

підбивати підсумки. 

Багато в чому минулий період

характеризують Міністри оборо�

ни і команди, які з ними працюва�

ли. Звичайно, кожній з них діста�

лися свої труднощі, але були серед

них й спільні, перманентні. Пере�

пало, безумовно, і мені, коли я

обіймав посаду Міністра оборони

України. Це був доволі важкий пе�

ріод. Якщо говорити коротко: ар�

мія була в три рази більша, а коштів

та ресурсів виділялося втричі мен�

ше. Отож «заїдали» буденні склад�

нощі. Але разом з тим і в Генераль�

ному штабі, і в апараті Міністерс�

тва оборони України працювала

ефективна команда. Це були фахів�

ці, з хорошою освітою та відповід�

ним досвідом. Вже в ті роки ми оп�

рацювали програму реформуван�

ня Збройних Сил, яку, дозволю со�

бі зазначити, сьогодні майже

реалізовано.

Однак повернімося у минуле. Які

завдання тоді вимагали від нас

найбільше сил, часу та здоров’я? Я

б виокремив Програму ядерного

роззброєння, яка тривала приб�

лизно п’ять років, та поділ Чорно�

морського флоту. 

Звільнення України від ядерної

зброї було вирішено політичним

шляхом. Серед знакових подро�

биць відзначу: чи не вперше (не

знаю, чи ще колись щось подібне

станеться) Росія та США об’єднали

свої зусилля, аби схилити Україну

до відповідного рішення. І ось в та�

ких складних умовах доводилося

працювати. Окрім цього, саме зни�

щення шахт і озброєнь, носіїв та

ядерних боєголовок було коло�

сальним та складним проектом,

що приніс величезний досвід. Нині

я переконаний: тодішній україн�

ський вибір був абсолютно пра�

вильним. Можливо, деяким «ястру�

бам» це було і є не до вподоби, мов�

ляв, була б в України стратегічна

зброя, ми б їм показали... Чи мають

ці заяви сенс? Я більшу частину

свого життя займався створенням

ракетної техніки, тож як фахівець

розумію: не можна було брязкати

зброєю!

…Поділ Чорноморського флоту

тривав більше п’яти років, і це та�

кож було політичне рішення — по�

діл 50 на 50. Після багаторічних

важких переговорів з Росією, нам

все ж вдалося дійти порозуміння:

Україна відібрала 18 потрібних їй

кораблів, а решту Росія компенсу�

вала газом та іншими енергоресур�

сами. Якби ми вчинили інакше,

флот «з’їв» би все фінансування

Збройних Сил, тому що був і є дуже

витратним.

Тепер коротко про те, чого бажав

би сьогодні... Передусім варто всім

пам’ятати: питання реформування,

розвитку Збройних Сил України —

перманентні, отож доповідати про

їх цілковите вирішення безглуздо.

Натомість вдосконалення мають

проводитися завжди і постійно. 

Щодо організаційних завдань,

то, на мою думку, їх в основному

виконано. Створено систему уп�

равління, з’єднання реорганізова�

но до рівня бригад, функціонують

усі необхідні служби тощо. Водно�

час є два слабких місця, з приводу

чого потрібно не впадати в крити�

канство, а працювати, і робити це

досить потужно та оперативно.

По�перше, це відновлення на на�

лежному рівні мобілізаційної ро�

боти. А, по�друге, вирішення пи�

тання оновлення озброєння і вій�

ськової техніки. У цю сферу слід

спрямовувати значно більше кош�

тів, а це відчутно для державної

скарбниці. Сучасний літак, зеніт�

но�ракетний комплекс, корабель

— це не сотні мільйонів, а десятки

мільярдів гривень. Ось на чому слід

сконцентрувати увагу і керівниц�

тву держави, і Збройним Силам —

порушити ці питання, прорахува�

ти все і ухвалити рішення. Зрозумі�

ло, що не може все бути виконано

відразу, на це знадобляться десятки

років, але під час цього перехідно�

го процесу потрібно якомога

дбайливо підтримувати вже наявне

озброєння і, наскільки це можли�

во, модернізувати його. 

Армія — це надзвичайно важлива

складова державності і, відповідно,

питання, якою їй бути, залежить від

того, наскільки міцно держава сто�

їть на ногах. Армія в Україні існує.

Беззаперечно. І не тільки номі�

нально — за кількістю штиків, оди�

ниць техніки і т. п. Вона існує, тому

що завжди українському народу

був притаманний дух захисника —

захисника Вітчизни, захисника до�

му, захисника сім’ї. Цим духом

пройнятий наш народ, особливо

його чоловіча половина. Дуже ве�

лика кількість офіцерів, солдатів

строкової служби і контрактників

несуть службу не через те, що вони

таким чином працевлаштовуються

і вирішують матеріальні проблеми,

а роблять це за покликанням, і та�

ких людей дуже багато. А тому, хо�

тів би побажати як військовим, так

і суспільству в цілому, знайти сили

і повернути колишній авторитет

Збройним Силам та шанобливе

ставлення до них з боку громадян.

Маю на увазі, що бути офіцером —

стало б престижно, щоб юнаки з

бажанням йшли до лав Збройних

Сил, а не уникали цього обов’язку,

а дівчата прагнули б заміж за за�

хисників Вітчизни. На перший

погляд, це прості питання, але в їх�

ній основі насправді велика суть —

поновлення доброго імені Зброй�

них Сил і, відповідно, ставлення до

них соціуму.

Валерій ШМАРОВ:

««««ССССууууссссппппііііллллььььссссттттввввуууу    сссслллліііідддд
ппппооооввввееееррррннннууууттттииии    шшшшааааннннооооббббллллииииввввееее
ссссттттааааввввллллеееенннннннняяяя    ддддоооо    ааааррррмммміііі їїїї»»»»
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— Григорію Миколайовичу,
нинішній 2011 рік для Зброй�
них Сил України був хоч і
непростим, але, погодьтеся, ба�
гато у чому знаковим. Насам�
перед, він мав дати чіткі відпо�
віді на запитання, які накопи�
чилися останніми роками… 

— Так, дійсно, адже було важко

рухатися вперед, поки у минулому

році ми не розробили, а згодом і

не реалізували комплексний план

дій, спрямований на стабілізацію

ситуації у військах. Насамперед,

нам треба було розібратися з рів�

нем боєздатності і боєготовності

української армії, визначити сту�

пінь її спроможності виконувати

своє конституційне призначення з

захисту територіальної цілісності і

недоторканності нашої держави,

забезпечення її обороноздатності.

Цей план був відпрацьований і,

вже базуючись на його результа�

тах, в основу підготовки Збройних

Сил України у 2011 році були за�

кладені дуже серйозні та амбітні

завдання.

Протягом минулого року перед

нами стояло головне завдання —

стабілізувати обстановку у Зброй�

них Силах і ухвалити оптимальне

рішення щодо організації процесу

бойової та оперативної підготовки

Генерального штабу, видів ЗС, опе�

ративних командувань та армій�

ських корпусів. 

Ситуація значно ускладнювалася

тим, що рівень морального духу

наших військовослужбовців був не

на висоті: потрібно було вирішити

чимало соціальних проблем, що

накопичилися. Але день за днем, в

процесі нарощування боєздатнос�

ті, оперативної та бойової підго�

товки, вирішення соціальних пи�

тань, ми наполегливо добивалися

того, аби українська армія сягнула

такого рівня фахової і морально�

психологічної підготовки, за наяв�

ності яких вона була б спроможна

виконувати свої функціональні

обов’язки. І, попри прогнози скеп�

тиків, нам це зробити вдалося.

— Як би Ви визначили роль і
місце Генерального штабу в
системі національної безпеки
і оборони держави?

— На законодавчому рівні все

вже чітко визначено. Генеральний

штаб — це головний орган вій�

ськового управління держави. На

нього покладено безпосереднє ке�

рівництво Збройними Силами Ук�

АКТУАЛЬНО

«Нарощуючи боєздатність військ та
сил, ми неухильно добивалися того,
аби українська армія досягнула
належного рівня як фахової,
так і моральноLпсихологічної
підготовки. І, попри прогнози
скептиків, нам це зробити вдалося»
Çàâäÿêè ³íòåëåêòóàëüí³é òà âèñîêîîðãàí³çîâàí³é ðî-
áîò³ öüîãî ñòðàòåã³÷íîãî îðãàíó â³éñüêîâîãî óïðàâë³í-
íÿ ñüîãîäí³ íà íàëåæíîìó ð³âí³ çàáåçïå÷óºòüñÿ âîºí-
íà áåçïåêà äåðæàâè. Ñàìå íà Ãåíåðàëüíèé øòàá ÇÑ
Óêðà¿íè ïîêëàäåíî îñíîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðàê-
òè÷íó ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ³ç ï³äòðèìêè Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ó íàëåæíîìó ñòàí³ áîºãîòîâíîñò³. Ñüîãîäí³
êåð³âíèöòâî Ãåíåðàëüíîãî øòàáó, ñïèðàþ÷èñü íà âè-
ñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ãëèáîê³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ òà
ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä éîãî îô³öåð³â, ìàº ÷³òêå áà÷åííÿ
øëÿõ³â òà çàñîá³â äëÿ âèð³øåííÿ òèõ çàâäàíü, ÿê³ ïå-
ðåä íèì ïîñòàâëåí³. 

Начальник Генерального штабу —
Головнокомандувач Збройних Сил України
генералLполковник Григорій ПЕДЧЕНКО:



раїни і це відповідає практиці за

європейськими стандартами. 

Генеральний штаб брав активну

участь у проведенні Стратегічного

оборонного огляду: ми проаналі�

зували ймовірні загрози, визначи�

ли напрями подальшого реформу�

вання та розвитку Збройних Сил

України. Проведені розрахунки

стали основою для відпрацювання

Концепції реформування і розвит�

ку Збройних Сил України на пері�

од до 2017 року. А висновки,

зроблені за результатами дослід�

ницького командно�штабного

навчання «Адекватне реагування —

2011», були закладені в опрацьова�

ний за участю Генерального штабу

проект Державної комплексної

програми реформування та роз�

витку Збройних Сил України на

2012–2017 роки. Всі ці надзвичай�

но важливі концептуальні прог�

рамні документи, у разі затвер�

дження їх Президентом України —

Верховним Головнокомандувачем

Збройних Сил України, відкриють

перед українською армією опти�

мальні шляхи розвитку.

— «Адекватне реагування —
2011» — сьогодні це вже історія
нашого війська. Які висновки
з цих навчань зробили Ви як
Головнокомандувач Збройних
Сил України? 

— «Адекватне реагування —

2011» невипадково було визначе�

но як дослідницьке. До нього було

залучено близько 10000 військово�

службовців особового складу та

2300 одиниць техніки. І, повірте, ці

навчання проводилися не задля

звітності. Адже чи не вперше під

час їх проведення були відтворені

ситуації, у яких в разі необхідності

повинні діяти Збройні Сили. В ході

навчань на завчасно підготовлено�

му єдиному оперативно�стратегіч�

ному фоні ми відпрацювали чима�

ло питань, в тому числі і дослід�

ницьких, створили оперативні ко�

мандування «Південь» і «Захід»,

закріпили за ними території дер�

жави, визначили підрозділи військ,

які їм підпорядковуватимуться.

І сьогодні ми можемо визнати: заз�

начені оперативні командування

та командування сил спеціальних

операцій випробування пройшли

успішно. Результатами навчань

підтверджено правильність обра�

них напрямів щодо удосконалення

системи управління Збройними

Силами, перевірена спроможність

її функціонування у ланці Гене�

ральний штаб — оперативні ко�

мандування (корпус негайного ре�

агування) — бригади, напрацьова�

но перспективний бойовий склад

Збройних Сил та перевірено на

практиці нові підходи до його зас�

тосування. 

Дослідницьке командно�штабне

навчання «Адекватне реагування —

2011» стало наріжним каменем для

нас і остаточно переконало у тому,

що ми йдемо правильним шляхом

розбудови Збройних Сил України.

До речі, участь підрозділів Зброй�

них Сил у багатонаціональних вій�

ськових навчаннях та міжнарод�

них миротворчих операціях стала

важливою складовою підготовки

військ (сил). Показовим є успішне

проведення дуже складної операції

з евакуації наших громадян з Лівії,

коли великий десантний корабель

«Костянтин Ольшанський», перет�

нувши Босфор та Середземне мо�

ре, безпосередньо вийшов у район

бойових дій. Екіпаж корабля гідно

справився із завданням, хоча під�

готовка цього походу відбувалася в

надзвичайно стислі терміни.

— Чи вдалося забезпечити
позитивну динаміку навче�
ності військових частин (ко�
раблів) та підрозділів?

— Нам не тільки вдалося стабілі�

зувати ситуацію у військах (силах),

багато в чому ми просунулися впе�

ред, значно наростивши рівень і

інтенсивність як оперативної, так і

бойової підготовки. За рахунок

підвищення інтенсивності занять у

порівнянні з минулим роком нам

вдалося забезпечити позитивну

динаміку щодо навченості військо�

вих частин (кораблів) та підрозді�

лів на 10–15 відсотків. 

Також я ухвалив рішення щодо

підняття значущості та престижу

оперативної підготовки. З цією ме�

Íàì âäàëîñÿ çàáåçïå÷èòè ïîçèòèâíó
äèíàì³êó ùîäî íàâ÷åíîñò³ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí
(êîðàáë³â) òà ï³äðîçä³ë³â íà 10–15 â³äñîòê³â.
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тою Генеральний штаб запланував

протягом 2012 року перевірити рі�

вень підготовленості керівного

складу командувань видів, армій�

ських корпусів шляхом проведен�

ня раптових індивідуальних опе�

ративних летючок, за результата�

ми яких буде дана оцінка навче�

ності кожної посадової особи.

Підвищення рівня мобілізацій�

ної підготовки планується досягти

за рахунок докорінного перегляду

принципів організації мобілізацій�

ної роботи у військах (силах) та

військових комісаріатах. На мою

вимогу мобілізаційна підготовка

введена в ранг основних предметів

навчання. Відтепер жодне навчан�

ня не проводитиметься без вико�

нання заходів з бойової та мобілі�

заційної готовності. 

— Товаришу генерал�полков�
нику, хотілося б торкнутися
питання, яке сьогодні у Зброй�
них Силах України стоїть дуже
гостро, а саме щодо темпів від�
новлення і модернізації вій�
ськової техніки та озброєння... 

— 2011 рік у Збройних Силах Ук�

раїни був визначений як рік тех�

нічної готовності. Ми зробили все

для неприпустимості зниження

рівня технічної готовності озбро�

єння та військової техніки шляхом

проведення поточного, середньо�

го та капітального ремонтів і про�

довження термінів їх технічної

придатності (ресурсних показни�

ків). І хочеться відзначити, що ви�

конані заходи дозволили нам не

лише стабілізувати ситуацію, а й

навіть підвищити рівень справнос�

ті озброєння та військової техніки

на 2–6 відсотків.

Крім того, протягом року було

прийнято 10 нових зразків озбро�

єння і військової техніки, модерні�

зовано і поставлено у війська літак

МіГ�29. А до кінця поточного року

планується модернізувати ще чо�

тири літаки та закупити п’ять раді�

олокаційних станцій.

Командування Повітряних Сил

організувало роботу щодо освоєн�

ня оборонними підприємствами

України ремонту зенітного ракет�

ного комплексу С�200В з продов�

женням його ресурсу. 

Силами Збройних Сил України

та ремонтних підприємств Мініс�

терства оборони України було від�

новлено понад 6 тисяч одиниць

військової техніки, у тому числі

Äâàäöÿòü ðîê³â, ÿê³ ìèíóëè ï³ñëÿ

ñòâîðåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, —

öå âåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó. Îòæå, êî-

æåí îô³öåð, ÿêèé ñëóæèâ ó Ðàäÿíñüê³é

Àðì³¿ â 1991 ðîö³, íà ìîìåíò ðîçïàäó

ÑÐÑÐ, ñüîãîäí³ ìîæå çãàäàòè ïîä³¿ òèõ

äí³â ÷åðåç ïðèçìó ñâîãî æèòòºâîãî

äîñâ³äó é äàòè ¿ì â³äïîâ³äíó îö³íêó. 

Íà òîé ÷àñ ÿ îá³éìàâ ïîñàäó ïåð-

øîãî çàñòóïíèêà êîìàíäóâà÷à Ï³â-

í³÷íî¿ ãðóïè â³éñüê, ÿêà äèñëîêóâàëà-

ñÿ â Ïîëüù³. Íàéâàæ÷èìè äíÿìè, ïå-

ð³îäîì íåëåãêîãî âèáîðó îñîáèñòî

äëÿ ìåíå áóâ íå ñåðïåíü 1991 ðîêó,

à ñ³÷åíü 1992-ãî. 

Ïîâåðíåííÿ íà Áàòüê³âùèíó áóëî

âêðàé íåïðîñòèì, ìî¿ ïðîáëåìè ò³ëüêè

ðîçïî÷àëèñÿ. Òðè÷³ ïðè¿çäèâ äî Êèºâà

ç ºäèíîþ ìåòîþ — ðîçâ’ÿçàòè ïèòàííÿ

ùîäî ïðîäîâæåííÿ ñëóæáè âæå óêðà-

¿íñüêèì â³éñüêîâîñëóæáîâöåì. 

Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì áóëî

ñòâîðèòè Ãîëîâíèé øòàá Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè — ñòðóêòóðó, áåç ÿêî¿,

çðîçóì³ëî, â³éñüêî ³ñíóâàòè íå ìîæå.

² ìè éîãî ñòâîðèëè, ÿ áè ñêàçàâ,

çðàçêîâî-ïîêàçîâèì. Î÷îëþâàòè öþ

ñòðóêòóðó ï³ñëÿ ãåíåðàë³â Æèâèö³ òà

Ñîáêîâà ñóäèëîñÿ é ìåí³. Õî÷ó çàó-

âàæèòè, öå ïðèçíà÷åííÿ íå áóëî ìåí³

äî äóø³, àäæå âñå æèòòÿ êîìàíäóâàâ,

íå áóâ «øòàá³ñòîì». Çà âñþ êàð’ºðó ó

â³éñüêó ÿ ëèøå îäèí ðàç îá³éìàâ

øòàáíó ïîñàäó — áóâ íà÷àëüíèêîì

øòàáó ïîëêó.

Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ Ãîëîâíîãî øòà-

áó ³ éîãî êîìïîíåíò³â áóâ âêðàé íåï-

ðîñòèì. Íàïðèêëàä, ÷îãî âàðòå áóëî

ñòâîðåííÿ ³ óòðèìàííÿ âîºííî¿ ðîç-

â³äêè! Âîíà ï’ÿòü ðîê³â ³ñíóâàëà, ô³-

íàíñóâàëàñÿ, à çàêîíó ïðî íå¿ íå áó-

ëî! Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ é äåÿêèõ ³í-

øèõ êîìïîíåíò³â.

Àíàòîë³é Ëîïàòà 
íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî 

(ç 1994 ðîêó — Ãåíåðàëüíîãî) 

øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

ç ñ³÷íÿ 1993 äî ëþòîãî 1996 ðîêó.

Ïðîòÿãîì ðîêó áóëî ïðèéíÿòî 10 íîâèõ
çðàçê³â îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè,
ìîäåðí³çîâàíî ³ ïîñòàâëåíî 
ó â³éñüêà ë³òàê Ì³Ã-29. 
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відремонтовано більше 40 літаль�

них апаратів. До речі, вже наступ�

ного року ми розпочнемо форму�

вання частин постійної бойової

готовності, які будуть спроможні

виконувати поставлені завдання

штатом мирного часу. І дуже сим�

волічно, що вони будуть всебічно

укомплектовані новими та модер�

нізованими зразками озброєння

та військової техніки. 

— Генеральний штаб є замов�
ником і основним користува�
чем систем, які визначають су�
часне управління воєнною ор�
ганізацією. Йдеться про ЄАСУ,
воєнні супутники та цифро�
вий зв’язок. Коли Збройні Си�
ли України поповнять свої ар�
сенали цією надсучасною тех�
нікою?

— Генеральний штаб вже долу�

чився до створення Єдиної авто�

матизованої системи управління.

Ухвалені відповідні рішення щодо

розробки системного проекту

створення ЄАСУ та інтеграції вже

розроблених автоматизованих

систем у Єдину автоматизовану

систему. Крім того, ведеться робо�

та щодо завершення дослідного

зразка АСУ авіацією та зенітно�ра�

кетними підрозділами, що дасть

можливість вже у наступному році

прийняти їх на озброєння і тим са�

мим значно підвищити ефектив�

ність управління військами. До ре�

чі, ми також розпочали створення

макета АСУ окремої механізованої

бригади на базі 28�ї окремої меха�

нізованої бригади під Одесою, що

дасть можливість у жовтні 2012 ро�

ку вперше провести дослідницькі

навчання з використанням АСУ

тактичного рівня.

— Григорію Миколайовичу,
ще минулого року Указом Пре�
зидента України було затвер�
джено рішення РНБО, в якому
йшлося про створення єдиної
загальнодержавної системи
протидії кіберзлочинності.

— З 2011 року розпочато підго�

товку фахівців за спеціальністю

«кібернетична безпека» з подаль�

шим збільшенням їх кількості за

рахунок підготовки у Національ�

ному університеті оборони Украї�

ни. Вже сьогодні у військових час�

тинах вводяться підрозділи із

забезпечення кібербезпеки, а нас�

тупного року планується відтвори�

ти абсолютну вертикаль — від Ге�

нерального штабу до оперативних

командувань, армійських корпусів

і бригад. 

— Але успішна реалізація на�
мічених планів прямо залежа�
тиме від Держбюджету�2012…

— Ви праві. Буду відвертим: мож�

на намалювати будь�які схеми,

ухвалити гучні рішення, але якщо

вони не будуть забезпечені фінан�

сово, а в лавах ЗС України не слу�

житимуть справжні професіонали,

військову техніку та зброю не буде

відновлено та модернізовано, —

ми не отримаємо бажаного ре�

зультату. Необхідно, щоб наші роз�

рахунки щодо витрат на оборону

держави знаходили всіляку під�

тримку з боку військово�політич�

ного керівництва держави та Уря�

ду. Так ось, у разі досягнення видат�

ків на оборону на рівні 1,49–1,56%

ВВП ми маємо реальний шанс до�

Ðîáîòà ó Ãåíøòàá³ áóëà äîâîë³ íàï-

ðóæåíîþ. Äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè ç

ñüîìî¿ ðàíêó äî îäèíàäöÿòî¿ âå÷îðà.

Àëå çàâäÿêè òîìó, ùî â êîëåêòèâ³, â

ÿêîìó ñëóæèâ, áóëè äîñâ³ä÷åí³, âèñî-

êîïðîôåñ³éí³ òà â³ääàí³ â³éñüêîâ³é

ñïðàâ³ ëþäè, âäàâàëîñü âèêîíóâàòè ò³

çàâäàííÿ, ÿê³ áóëè íà íàñ ïîêëàäåí³.

Îñîáëèâî áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿëîñÿ

ïèòàííÿì ðîçáóäîâè, ðåôîðìóâàííÿ,

ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë, áîéîâ³é ï³äãî-

òîâö³ â³éñüê, îñîáëèâî ï³äãîòîâö³ ìè-

ðîòâîð÷èõ êîíòèíãåíò³â. Áî îñíîâíèé

òÿãàð ëÿãàâ ñàìå íà Ñóõîïóòí³ â³éñüêà.

Ó öåé ïåð³îä äîâåëîñÿ âèêîíóâàòè äóæå

â³äïîâ³äàëüíå çàâäàííÿ ùîäî íàïðàâ-

ëåííÿ äî äåðæàâè Êóâåéò îñîáîâîãî

ñêëàäó òà òåõí³êè 19-ãî îêðåìîãî áà-

òàëüéîíó ðàä³àö³éíîãî, õ³ì³÷íîãî òà á³î-

ëîã³÷íîãî çàõèñòó ÇÑ Óêðà¿íè. À çãîäîì

ðîçïî÷àëîñÿ ôîðìóâàííÿ 5-¿ îêðåìî¿

ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè, ÿêà óâ³éøëà äî

ñêëàäó Áàãàòîíàö³îíàëüíèõ ñòàá³ë³çà-

ö³éíèõ ñèë ó Ðåñïóáë³ö³ ²ðàê. ² ÿ ïèøàâñÿ

ñîëäàòàìè, îô³öåðàìè, êîòð³ ïðîôåñ³é-

íî âèêîíóâàëè ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ íà íèõ

ïîêëàëî âèùå êåð³âíèöòâî äåðæàâè.

Óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³ ã³äíî ðîáèëè ñâîþ

ìèðîòâîð÷ó ðîáîòó, ³ ÿ äóæå ðàä³þ ç òî-

ãî, ùî áóâ äî öüîãî ïðè÷åòíèì.

20 ðîê³â — ïðîì³æîê ÷àñó ³ñòîðè÷íî

íåçíà÷íèé, àëå âîäíî÷àñ ñîë³äíèé ó

ñåíñ³ ñòâîðåííÿ çà öåé ïåð³îä ïîð³âíÿ-

íî íå÷èñëåííèõ, äîáðå îçáðîºíèõ, ìî-

á³ëüíèõ òà íàâ÷åíèõ Çáðîéíèõ Ñèë. Íà

ùàñòÿ, çáåðåæåíî îñíîâíó ñêëàäîâó —

ëþäåé, îô³öåðñüêèé êîðïóñ. ² öå ñòàëî

ìîæëèâî çàâäÿêè ¿õíüîìó ïàòð³îòèçìó

òà â³ääàíîñò³ â³éñüêîâ³é ñïðàâ³, íàâ³òü

ïîïðè òå, ùî ñîö³àëüíî âîíè çàõèùåí³

íå òàê, ÿê öå ìàº áóòè. Ïåðåêîíàíèé,

ùî íåçàáàðîì íàñòàíå ÷àñ òîãî ðîç-

âèòêó, ïðî ÿêèé âñ³ ìè ìð³ºìî. 

Ïåòðî Øóëÿê 
íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó 

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè — ïåðøèé çàñòóï-

íèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè 

ç ëèñòîïàäà 2001 äî ëèïíÿ 2002 ðîêó
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Äîáðå ðîçóì³þ÷è ðîëü îô³öåðñüêîãî

êîðïóñó ó âèêîíàíí³ çàâäàíü, ùî ñòî-

ÿòü ïåðåä Ãåíåðàëüíèì øòàáîì, éîãî

êåð³âíèöòâî ïîñò³éíî òðèìàëî ó ïîë³

çîðó ï³äãîòîâêó òà âèõîâàííÿ ³íòå-

ëåêòóàëüíèõ, äîñâ³ä÷åíèõ, ³í³ö³àòèâ-

íèõ, ñóìë³ííèõ, ç âèñîêîþ ïðàöåç-

äàòí³ñòþ ³ øòàáíîþ êóëüòóðîþ îô³-

öåð³â, íàìàãàëîñü âèõîâàòè îñîáî-

âèé ñêëàä Ãåíåðàëüíîãî øòàáó çà

âëó÷íèì äåâ³çîì êîëèøíüîãî íà-

÷àëüíèêà ãåíøòàáó Ïðóñ³¿ Àëüôðåäà

ôîí Øë³ôôåíà «Á³ëüøå áóòè, í³æ

çäàâàòèñÿ». 

Íàì, äî ðå÷³, âäàëîñü öüîãî äîñÿã-

òè. Ãëèáîêî ïåðåêîíàíèé, ùî ïåðå-

âàæíà á³ëüø³ñòü â³éñüêîâîñëóæáîâ-

ö³â òà ïðàö³âíèê³â Ãåíåðàëüíîãî øòà-

áó â³äïîâ³äàëè íàâåäåíèì âèùå âè-

ìîãàì. ß îñîáèñòî âäÿ÷íèé ïåðøèì

çàñòóïíèêàì íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëü-

íîãî øòàáó ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó Âà-

ëåð³þ Ôîì³íó, ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó

Ìèêîë³ Ïàëü÷óêó, ãåíåðàë-ëåéòå-

íàíòó Ìèêîë³ Ìàòþõó. Òàêîæ íàâåäó

áåççàïåðå÷íèé ôàêò: îô³öåðè-ãåí-

øòàá³ñòè çàâæäè çàòðåáóâàí³. ² ò³, õòî

ïåðåáóâàº íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³, ³

çâ³ëüíåí³ â çàïàñ, ÿê³ñíî ïðàöþþòü â

àïàðàò³ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³

îáîðîíè, Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â, Ì³í³ñ-

òåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè, íàâ÷àëüíèõ

òà íàóêîâèõ óñòàíîâàõ. Áàãàòî õòî ç

íèõ ñëóæèòü â îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ âè-

ä³â Çáðîéíèõ Ñèë, îïåðàòèâíèõ êî-

ìàíäóâàííÿõ. Ç ã³äí³ñòþ ³ ÷åñòþ íåñóòü

âîíè çâàííÿ îô³öåðà-ãåíøòàá³ñòà. 

Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ìàº íàäçâè÷àéíî

ïîòóæíèé, çàñëóæåíèé òà àâòîðèòåò-

íèé îô³öåðñüêèé êîðïóñ. Ïî÷åðê ãåí-

øòàá³ñòà — ëþäèíè, ÿêà ãëèáîêî äó-

ìàº òà âèñóâàº ìóäð³ ïðîïîçèö³¿, —

ïîì³òíèé âñþäè.

Îëåêñàíäð Çàòèíàéêî
íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó 

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 

ç áåðåçíÿ 1996 äî âåðåñíÿ 1998 ðîêó

òà ç ñåðïíÿ 2002 äî ëèïíÿ 2004 ðîêó

сягнути суттєвих змін щодо ресур�

сного забезпечення Збройних

Сил.

— Григорію Миколайовичу,
яким є сьогодні Генеральний
штаб? 

— Генеральний штаб Збройних

Сил України за час свого існування

зберіг найкращі традиції, тих про�

фесіоналів, які уособлюють в собі

чесноти офіцерського корпусу.

Треба добре розуміти той рівень

вимог, які висуваються до кожного

офіцера Генштабу. І тут ніколи не

приживеться людина, яка їм не від�

повідає. Мені особисто з моменту

призначення на посаду начальни�

ка Генерального штабу довелося не

просто працювати вдень і вночі:

майже три місяці я прожив у робо�

чому кабінеті, поки здобув право

стати «своїм». Мені повірили, під�

тримали у моїх задумах, і тепер я

відчуваю: офіцери і генерали Гене�

рального штабу — це єдина коман�

да, яка згуртована однією загаль�

ною метою — вивести Збройні Си�

ли України на належний рівень

розвитку.

Повірте, я дуже пишаюся тим, що

сьогодні в Генеральному штабі ра�

зом зі мною працює напрочуд міц�

ний і дуже фаховий колектив од�

нодумців. І я щиро ціную зусилля,

самовідданість і професіоналізм

кожного генерала, офіцера та

службовця. Навіть у ті часи, коли

йшлося про ймовірну втрату ви�

хідної допомоги при звільненні та

суттєве обмеження пенсійного за�

безпечення і всі наші «доброзич�

ливці» чекали на хвилю звільнень,

офіцери Генерального штабу не

залишили службу і не пішли з вій�

ська у пошуках кращої долі. Хіба це

не прояв самовідданості?.. Тож сьо�

годні Генеральний штаб можна по

праву вважати зразком для всіх ви�

дів Збройних Сил, корпусів та бри�

гад, а девіз Генштабу «Честь. Відпо�

відальність. Професіоналізм» став

своїм у всіх ланках Збройних Сил

України. 

— Розпочався новий нав�
чальний рік, а отже — у вій�
ськах приступили до виконан�
ня нових завдань, поставле�
них Головнокомандувачем
Збройних Сил України…

— Насамперед, наші зусилля бу�

дуть спрямовані на недопущення

зниження рівня бойової та мобілі�

заційної готовності Збройних Сил,

навпаки, будемо намагатися ство�

рити всі умови для нарощування їх

боєздатності. Основним критері�

єм підготовки військ (сил) стануть

не кількісні показники проведе�

них заходів, а їх якість та конкрет�

ний кінцевий результат, який і має

забезпечити готовність визначе�

ного складу військ до виконання

завдань. Ми маємо підвищити ін�

тенсивність та якість проведення

заходів оперативної підготовки,

забезпечити досягнення органами

військового управління спромож�

ності здійснювати оперативне

планування та управління підпо�

рядкованими військами (силами) у

перспективних організаційно�

штатних структурах. 

Особливу увагу ми звертатимемо

на підготовку офіцерів ротної та



взводної ланок, підвищення мето�

дичної майстерності командирів

усіх рівнів, набуття ними практич�

них навичок управління підрозділа�

ми та опанування новими формами

і способами ведення бойових дій.

З метою подальшого удоскона�

лення процесу фізичного вихо�

вання військовослужбовців та ор�

ганізованого і ефективного про�

ведення заходів фізичної підго�

товки і спорту я вже віддав

відповідні вказівки щодо забезпе�

чення систематичних занять з фі�

зичної підготовки та комплексно�

го використання її різних форм,

збільшення кількості годин на фі�

зичну підготовку особового скла�

ду, участі всіх категорій військо�

вослужбовців у планових заняттях

з фізичної підготовки та об’єктив�

ну оцінку їх результатів. Під час

ухвалення кадрових рішень пот�

рібно обов’язково враховувати рі�

вень фізичної підготовленості

офіцерів та сержантів. 

У 2012 році ми плануємо розро�

бити та впровадити у Збройних

Силах комплексні плани та захо�

ди щодо формування командира�

лідера, пропагувати у військових

колективах здоровий спосіб жит�

тя, культ фізичної підготовки та

спорту.

В питаннях керівництва війська�

ми (силами) основні зусилля орга�

нів військового управління зосере�

дити на підвищенні ефективності

керівництва військами (силами),

на визначенні чітких перспектив

реформування та розвитку Зброй�

них Сил, а також забезпечити пер�

сональну відповідальність керів�

ників усіх ланок військового уп�

равління за обґрунтованість виз�

начених ними завдань та організа�

цію їх виконання.

Вважаю, що реалізація заплано�

ваних заходів дозволить нам під�

готувати необхідну кількість орга�

нів військового управління вій�

ськових частин та підрозділів до

виконання завдань, визначених у

Військово�політичних вказівках

Міністра оборони України на

2012 рік.

Впевнений, що скоординова�

ність зусиль керівного складу Мі�

ністерства оборони України та Ге�

нерального штабу щодо забезпе�

чення повсякденної діяльності

військ (сил), підвищення рівня під�

готовки особового складу, підтри�

мання його морально�психологіч�

ного стану дозволять Збройним

Силам України виконати завдання,

які визначені Конституцією та за�

конами України.

Звичайно, хотілося б досягти ще

більш переконливих результатів,

але, на мій погляд, Генеральний

штаб спромігся зробити чи не го�

ловне — нарешті військовослужбов�

ці Збройних Сил України відчули

впевненість у майбутньому, а у його

керівництва є чітке розуміння по�

дальших дій. Усе це є кращою запо�

рукою тому, що український народ

пишатиметься своїм військом, а те�

рени нашої країни перебувають під

надійним захистом її оборонців...

Áåñ³äó âåëè Âîëîäèìèð ÃÎÐ²ØÍßÊ

òà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ

АКТУАЛЬНО

Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó â êîíòåêñò³ ñòà-

íîâëåííÿ òà ðîçáóäîâè íàøîãî â³é-

ñüêà áóëî çðîáëåíî ÷èìàëî, ùî, áåç-

ïåðå÷íî, çàïàì’ÿòàºòüñÿ íàäîâãî.

Àëå, çâè÷àéíî, ï³äòðèìàííÿ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè íà íàëåæíîìó ð³âí³

áîºãîòîâíîñò³ áóëî ãîëîâíîþ ìåòîþ

íå ò³ëüêè ìîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê íà÷àëü-

íèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè, à é âñ³º¿ ëàíêè îïåðà-

òèâíîãî óïðàâë³ííÿ â³éñüêàìè. 

Íàì âäàëîñÿ â õîä³ íèçêè øèðîêî-

ìàñøòàáíèõ íàâ÷àíü íå ò³ëüêè ïåðå-

â³ðèòè ðåàëüíèé ñòàí áîºãîòîâíîñò³

òà ð³âåíü áîéîâîãî âèøêîëó áåçïîñå-

ðåäíüî âèçíà÷åíèõ ÷àñòèí òà ç’ºä-

íàíü, à é äîñë³äèòè âïëèâ òèõ ñàìèõ

ôàêòîð³â íà òîä³øí³é ñòàí ÇÑ Óêðà¿íè.

Ñàìå öå — ùîäåííå ï³äòðèìàííÿ áîº-

ãîòîâíîñò³ â³éñüêà ó äîñèòü ñêëàäíèõ

ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ, ìà-

áóòü ³ çàïàì’ÿòàëîñÿ íàéá³ëüøå. 

Â³äáóâàëèñü îðãàí³çàö³éíî-øòàòí³

ïåðåòâîðåííÿ. Îäí³ ñòðóêòóðè ñêîðî-

÷óâàëèñü, ³íø³ ôîðìóâàëèñü. Ì³íÿ-

ëèñü ï³äõîäè, ìåòîäè òà ôîðìè ä³ÿëü-

íîñò³ â³éñüêà, éîãî ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³

ïîêàçíèêè, çì³ñò ïîâñÿêäåííèõ òà

äîâãîòðèâàëèõ çàâäàíü. Äî òîãî æ,

ðåòåëüíî âèâ÷àâñÿ åôåêò â³ä öèõ

çì³í, ¿õí³é âïëèâ íà áîºçäàòí³ñòü

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà íà ¿õ çà-

ãàëüíèé ñòàí. 

Çà áóäü-ÿêèõ óìîâ ãîëîâíîþ ñêëà-

äîâîþ â³éñüêà º ëþäè. Òîæ íàì âäà-

ëîñÿ çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ

êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó â äîñèòü íåï-

ðîñòèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ óìî-

âàõ. Ñàìå öå ÿ ââàæàþ íàéá³ëüøèì

äîñÿãíåííÿì ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà ïîñà-

ä³ íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó —

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè. 

Ñåðã³é Êèðè÷åíêî
íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó —

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè ç ëèïíÿ 2004 ðîêó 

äî ëèñòîïàäà 2009 ðîêó 



СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА:
ВІД РОКУ СЕРЖАНТА ДО РОКУ КОМАНДИРА–ЛІДЕРА

Çà ÷èñåëüí³ñòþ òà îáñÿãîì çàâäàíü âîíè
ñòàíîâëÿòü îñíîâó óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà ³, ÿê
³ ³íø³ âèäè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ïîêëèêàí³
çàáåçïå÷èòè íåäîòîðêàíí³ñòü òà òåðèòîð³-
àëüíó ö³ë³ñí³ñòü íàøî¿ äåðæàâè. Íèí³øíÿ
ñòðóêòóðà, ñêëàä ³ ð³âåíü ï³äãîòîâëåíîñò³
íàøèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí òà ï³äðîçä³ë³â äîç-
âîëÿþòü àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà âñ³ ìîæëè-
â³ çîâí³øí³ çàãðîçè. 

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил
України генералLполковник Геннадій ВОРОБЙОВ
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АКТУАЛЬНО

У 2011 році з метою недопущення

пониження рівня бойової готов�

ності Сухопутних військ ми визна�

чилися з пріоритетами і саме на

них зосередили основні фінансові

ресурси. За рахунок цього вдалося

покращити технічний стан авіа�

ційної та автомобільної техніки,

відновити близько 3000 одиниць

бойових та інших машин, забезпе�

чити військові частини окремими

зразками озброєння, а отже, зак�

ласти фундамент для подальшого

підвищення боєздатності військ.

Позитивних результатів досягну�

ли й у підготовці органів управлін�

ня та військ. За рахунок впровад�

ження сучасних форм і способів

роботи на більш якісному рівні

пройшли навчання та тренування.

Приміром, у ході дослідницького

командно�штабного навчання

«Адекватне реагування — 2011» ор�

гани військового управління діяли

в організаційно�штатній структурі

майбутнього з виконанням пер�

спективних завдань. 

У результаті організаційних за�

ходів поточного року були роз�

формовані неперспективні вій�

ськові частини, оптимізована ор�

ганізаційно�штатна структура ор�

ганів військового управління.

Таким чином, діяльність у 2011

році дає всі підстави з оптимізмом

розпочати новий навчальний рік

та ставити ще більш амбітні зав�

дання.

Щодо завдань, які ставили перед

Сухопутними військами Збройних

Сил України Міністр оборони Ук�

раїни, начальник Генерального

штабу — Головнокомандувач

Збройних Сил України, всі вони

виконані. Досягли цього завдяки

концентрації матеріальних і фі�

нансових ресурсів на пріоритет�

них напрямах, адаптації планів

підготовки військ (сил) до умов фі�

нансування. Відтак у повному об�

сязі виконані плани і програми

стрільб зі штатного озброєння,

зросли інтенсивність підготовки

аеромобільних військ і показники

середнього нальоту екіпажів ар�

мійської авіації.

За цей час збільшилася кількість

підготовлених військових частин і

підрозділів, якісно підвищилися

показники з підготовки органів уп�

равління (штабів) тактичної ланки.

При цьому зросла кількість коман�

дно�штабних навчань із розгор�

танням пунктів управління на міс�

цевості та комп’ютерних коман�

дно�штабних навчань із викорис�

танням засобів імітаційного моде�

лювання бойових дій.

У 2011 році проведено 11 так�

тичних навчань з батальйонами та

дивізіонами, з них 9 — з бойовою

стрільбою. Цим навчанням пере�

дувала повномасштабна підготов�

ка з проведенням бойових стрільб

із відділеннями (розрахунками),

взводами (батареями) та ротних

тактичних навчань. Якість польо�

вого вишколу війська продемонс�

трували в ході дослідницького ко�

мандно�штабного навчання «Адек�

ватне реагування — 2011». Підроз�

діли механізованих і танкових

військ діяли у складі батальйонних

тактичних груп за широкої під�

тримки аеромобільних загонів,

авіації Сухопутних військ та Повіт�

ряних Сил Збройних Сил України. 

Під час навчання «Сприяння —

2011» були відпрацьовані питання

ведення територіальної оборони,

взаємодії з підрозділами інших вій�

ськових формувань.

Упродовж року нарощувалися

зусилля щодо ефективного вико�

ристання потенціалу військового

співробітництва в інтересах роз�

витку Сухопутних військ Зброй�

них Сил України. Наші підрозділи

брали участь у 9 багатонаціональ�

них військових навчаннях, серед

яких — «Репід Трайдент — 2011»,

«Козацький степ — 2011», «Рота�

ційні сили Чорноморського регіо�

ну — 2011», «Кленова арка — 2011»,

«Світла лавина — 2011», «Центр —

2011». 

Близько 1400 українських вій�

ськовослужбовців спільно з�понад

800 військовослужбовцями із 15

країн світу виконували відпові�

дальні завдання в ході вищезазна�

чених заходів. Це сприяло підви�

щенню рівня взаємосумісності ук�

раїнських та іноземних підрозді�

лів, удосконаленню навичок

командирів і штабів щодо питань

організації та здійснення управ�

ління підрозділами з використан�

ням стандартних операційних

процедур, прийнятих в арміях

провідних країн світу, відлагод�

женню системи підготовки націо�

нальних контингентів до виконан�

ня миротворчих завдань. 

Поточний рік був надзвичайно

насиченим щодо бойової підго�

товки, вдалося підтримати досяг�

нутий у попередні роки рівень під�

готовки Сухопутних військ Зброй�

них Сил України та одночасно за�

безпечити позитивну динаміку

зростання показників навченості

військ (сил). 

Наступного року обов’язково

будуть запроваджені у практику

підготовки органів управління та

військ (сил) нові форми і методи,

при цьому перевагу надаватимуть

комплексу заходів для формування

командира�лідера, спроможного

згуртувати військовий колектив.

Буде підвищуватись рівень фізич�

ної підготовки особового складу.

Україна — у двадцятці найактив�

ніших держав�миротворців. І тим

приємніше усвідомлювати, що

саме представники Сухопутних

військ становлять основу наших

миротворчих підрозділів, що за�

безпечують мир та безпеку в проб�

лемних регіонах світу. 

Більше 30000 наших, скажімо

так, сухопутників брали участь у

миротворчих операціях, викону�

вали миротворчі завдання у різних

країнах світу в рамках операцій

ООН, НАТО та Коаліційних сил.

Без сумніву, найскладнішою за

розмахом та обсягом виконаних

завдань, найнебезпечнішою за рів�

нем загроз, напруженості і неста�

більності регіону була миротворча

місія України у складі багатонаціо�

нальних сил у Республіці Ірак. 

Íàøà ä³ÿëüí³ñòü ó 2011 ðîö³ 
äàº âñ³ ï³äñòàâè ç îïòèì³çìîì 

ðîçïî÷àòè íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê 
òà ñòàâèòè ùå á³ëüø àìá³òí³ çàâäàííÿ.
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Нині 475 військовослужбовців

Сухопутних військ Збройних Сил

України, 125 одиниць військової

техніки та 11 вертольотів залучені

до участі у 10 міжнародних мирот�

ворчих місіях на території семи

країн світу. 

Довготривалим є наше представ�

ництво в Косові, де у складі Багато�

національних сил КФОР україн�

ський контингент виконує завдан�

ня щодо контролю за переміщен�

ням населення, перевезенням

зброї, вибухових речовин, охоро�

ни важливих об’єктів та супровод�

ження конвоїв тощо. З початку мі�

сії у цьому проблемному регіоні

відбулося 15 ротацій національно�

го контингенту, до яких загалом

було залучено більше 3 000 вій�

ськовослужбовців. Українська при�

сутність у Косові надзвичайно по�

зитивно сприймається місцевим

населенням, як албанцями, так і

сербами. А професійні дії контин�

генту високо оцінює командуван�

ня КФОР.

Не менш вправно діють наші

вертолітники у Ліберії. У складних

кліматичних умовах українські ми�

ротворці виконують завдання що�

до перевезення персоналу місії,

транспортування вантажів, супро�

водження військ. До речі, протягом

року (з жовтня 2010 року до жов�

тня 2011 року) авіаційна група зі

складу українського вертолітного

загону Місії ООН у Ліберії викону�

вала завдання з надання допомоги

ООН у Кот�д’Івуарі. 

Таким чином ні в кого не вини�

кає сумніву в тому, що участь вій�

ськових підрозділів у миротвор�

чих операціях — це не лише мож�

ливість підвищити позитивний

імідж України у світі, але і справ�

жня школа набуття нашими вій�

ськовиками практичного досвіду

врегулювання збройних конфлік�

тів, зміцнення взаємин між пред�

ставниками різних армій, створен�

ня клімату взаємної довіри та до�

помоги.

Сьогодні завдання, які покладені

на Сухопутні війська Збройних

Сил України, виконуються в умо�

вах, коли погіршується технічний

стан озброєння та військової тех�

ніки. Тут нема чому дивуватися, ад�

же випущені вони ще за часів ко�

лишнього Радянського Союзу. 

Безумовно, вітчизняні науковці

та виробники активно працюють

над численними розробками

сучасних зразків озброєння та вій�

ськової техніки, які б за своїми так�

тико�технічними характеристика�

ми конкурували з новітніми зраз�

ками провідних країн світу.

Приміром, провадяться роботи

щодо модернізації БМП�1, на яку

встановлено модульну удоскона�

лену систему керування вогнем.

Активно працюють наші конструк�

тори над розробкою нового бро�

нетранспортера БТР�4.

Очікуємо на комплекс автомати�

зованого управління артилерій�

ською батареєю та артилерій�

ським дивізіоном, на керований

артилерійський снаряд, високо�

точну керовану міну, модернізова�

ну реактивну систему залпового

вогню «Град», автоматизований

комплекс розвідки вогневих пози�

цій артилерійських гармат та мі�

нометів.

В інтересах розвитку військ ППО

Сухопутних військ виконуються

роботи з модернізації бойової ма�

шини ЗРК «Оса», переносного зе�

нітного ракетного комплексу «Іг�

ла�1», створюється автоматизова�

на система управління бойовими

діями частин і підрозділів ППО Су�

хопутних військ, розробляється

перспективний ПЗРК нового по�

коління. Триває модернізація дос�

лідних зразків вертольотів Мі�24П

та Мі�8МТ.

Рік 2011 — рік сержанта. Саме

сержант — надійний помічник

офіцера, і від нього залежить рі�

вень підготовленості солдатів, їхня

дисциплінованість, знання зброї

та техніки, згуртованість і надій�

ність військового колективу. Тому в

умовах розбудови та розвитку ук�

раїнського війська постала необ�

хідність сформувати професійний

та якісний сержантський корпус.

Запроваджено низку заходів що�

до підвищення рівня підготовки

сержантського складу, організації

його послідовного багаторівнево�

го навчання. У військах прискіп�

ливо поставилися до якісного

комплектування сержантських

(старшинських) посад, у першу

чергу, командирів відділень, роз�

рахунків, екіпажів, впровадили

чіткий алгоритм кар’єрного зрос�

тання від солдата до старшого

прапорщика — вищого сержант�

ського звання. І що суттєво: у вій�

ськових частинах запровадили

нові посади головних сержантів і

старшин, на які призначили вій�

ськовослужбовців, що навчалися

за новою системою.

У 2011 році організували підго�

товку військовослужбовців служби

за контрактом, яких готують до

призначення на командні сержант�

ські (старшинські) посади за прог�

рамою навчання «Командне лідерс�

тво». З метою підвищення престижу

військової служби за контрактом

вже відпрацювали питання щодо

поступової заміни первинних офі�

церських посад на посади сержан�

тів і старшин. Крім того, військовос�

лужбовці, які служать за другим і

наступним контрактом, відтепер

матимуть можливість навчатися у

вищих військових навчальних зак�

ладах Міністерства оборони Украї�

ни без відриву від служби та за раху�

нок коштів, що передбачені Дер�

жавним бюджетом.

Ó 2011 ðîö³ ïðîâåäåíî 11 òàêòè÷íèõ
íàâ÷àíü ç áàòàëüéîíàìè òà äèâ³ç³îíàìè, 
ç íèõ 9 — ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ. 
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У рамках програми міжнародної

військової освіти та з метою удоско�

налення мовної підготовки військо�

вослужбовців, яких направляють за

кордон для проходження військової

служби у складі миротворчих під�

розділів, організовано підготовку

сержантського складу в навчальних

закладах провідних країн світу.

Віднедавна головні сержанти і

старшини полків, бригад, армій�

ських корпусів беруть активну

участь у засіданнях військових рад

Сухопутних військ, армійських

корпусів, службових нарадах, ра�

зом з офіцерами обговорюють пи�

тання реформування і розбудови

Збройних Сил України, підвищен�

ня якості проведення заходів бойо�

вої підготовки та життєдіяльності

військових частин і підрозділів.

З метою підняття престижу та

популяризації військової служби

за контрактом у Збройних Силах

України у жовтні на базі Академії

сухопутних військ імені гетьмана

Петра Сагайдачного і Міжнарод�

ного центру миротворчості та без�

пеки було проведено конкурс на

визначення кращого головного

старшини (сержанта) Сухопутних

військ Збройних Сил України.

Мені приємно також зазначити,

що представники Сухопутних

військ гідно виступили на конкурсі

військово�професійної майстер�

ності «Воїн співдружності», який

проходив у вересні у підмосковно�

му навчальному центрі «Алабіно». 

Враховуючи важливість заходів,

запланованих на наступний нав�

чальний рік, який визначено ро�

ком командира�лідера та фізич�

ної підготовки і спорту, ми прове�

демо експеримент із впроваджен�

ня нової системи фізичної

підготовки у військових частинах

Сухопутних військ Збройних Сил

України, буде збільшено час на

проведення занять із фізичної

підготовки та надано перевагу

військово�прикладним вправам,

рукопашному бою, кросовій під�

готовці, змаганням та ігровим ви�

дам спорту.

З початком нового навчального

року в підрозділах, укомплектова�

них військовослужбовцями вій�

ськової служби за контрактом, на

базі 30�ї омбр 8�го АК буде впро�

ваджено нові форми та способи їх

підготовки у складі батальйонної

тактичної групи. 

Продовжуватиметься копітка ро�

бота щодо підвищення боєздат�

ності військ (сил), удосконалення

системи управління Сухопутних

військ Збройних Сил України, за�

безпечення якісної освіти, профе�

сійного рівня військовослужбов�

ців, здійснення радикальних змін у

матеріально�технічному забезпе�

ченні, технічному переоснащенні

військ (сил).

Для удосконалення форм і спо�

собів застосування Сухопутних

військ передбачено низку заходів

щодо розвитку теорії застосуван�

ня військ, таких як науково�прак�

тичні конференції, семінари, круг�

лі столи, в ході яких вивчатимемо

досвід застосування збройних сил

провідних країн світу для подаль�

шого впровадження його у прак�

тику підготовки військ (сил). Ці

форми і способи будуть апробова�

ні на єдиному оперативно�страте�

гічному фоні під час проведення

заходів оперативної і бойової під�

готовки, практичних дій у ході

дослідницького командно�штаб�

ного навчання з органами вій�

ськового управління та військови�

ми частинами Збройних Сил Ук�

раїни.

А пріоритетними завданнями

залишаються: недопущення зни�

ження рівня бойової готовності

військових частин Сухопутних

військ Збройних Сил України та

забезпечення їхньої спроможнос�

ті виконувати визначені завдання;

створення необхідних умов для

вдосконалення військовослуж�

бовцями навичок володіння озб�

роєнням та військовою технікою;

забезпечення статутного порядку,

високого рівня військової дис�

ципліни та правопорядку особо�

вого складу; збереження та поси�

лення кадрового потенціалу Су�

хопутних військ Збройних Сил

України; створення сучасної сис�

теми навчання та управління

кар’єрою офіцера і професійного

сержанта.

Ïðåäñòàâíèêè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê — îñíîâà
íàøèõ ìèðîòâîð÷èõ ï³äðîçä³ë³â, 

ùî çàáåçïå÷óþòü ìèð òà áåçïåêó 
â ïðîáëåìíèõ ðåã³îíàõ ñâ³òó. 



26

Як на наш погляд, то ті, хто був в

той момент під бронею, мало ду�

мали про великих військових на�

чальників на трибуні і про інозем�

них аташе, які пильно за всім

спостерігали. Тим більше ніхто не

збирався справляти враження.

Просто було не до цього. Танки та

БМП активно маневрували, й екі�

пажі переносили вогонь, допома�

гаючи один одному вражати цілі.

Хто хоч раз керував цими машина�

ми і стріляв із них, одразу зрозуміє,

що хлопці «виклались» на всі сто, і

цілі було вражено у рекордний час.

Так «у полі» показували свою бо�

йову майстерність внуки та прав�

нуки тих, хто під прапором Пере�

моги визволяв Рівне та Луцьк, Брно

та Дебрецен, кому 3 січня 1944�го

дванадцятьма залпами із 124 гар�

мат салютувала Москва! А вже в

1999�му за бойові заслуги особо�

вого складу в період Великої Віт�

чизняної війни, професіоналізм у

виконанні завдань у мирний час та

з метою виховання молоді на бо�

йових традиціях старшого поко�

ління Указом Президента України

бригаді присвоєно почесне най�

менування Новоград�Волинська зі

збереженням усіх почестей та на�

город. 

Давно розвіявся дим з Житомир�

ського полігону, техніку поверну�

ли в бокси, а до редакції надійшла

нова звістка: за підсумками бойо�

вої підготовки цього року колек�

тив 30�ї окремої Новоград�Волин�

ської Гвардійської механізованої

бригади посів перше місце серед

з’єднань Сухопутних військ. Йому

вручено почесний знак та вимпел.

І от ми знову в Новоград�Волин�

ському, і проходимо через КПП,

щоб зустрітися, в першу чергу, з ко�

мандиром бригади полковником

Олександром Нестеренком. Він як�

раз завершив шикування бригади

на плацу і підійшов до трибуни, на

якій була акуратно розкладена ко�

лекція кубків та вимпелів. І всюди:

«Перший, Перша, Перші»… 

— Жодних особливих секретів

наших перемог немає, — відпові�

дає на наше запитання Олександр

Володимирович. — Це результат

кропіткої роботи колективу. І ос�

танні навчання показали гарний

вишкіл всього особового складу.

Однак на початку цього року не

все було гладко. Візьмімо, наприк�

лад, офіцерський склад. Не є таєм�

ницею, що кілька років професій�

на і методична підготовка офіце�

рів, м’яко кажучи, залишалася по�

верхневою. Тепер, коли різко

збільшилась інтенсивність нав�

чань, з’ясувалося, що офіцери, не в

змозі швидко й ефективно

вчити підлеглих на власно�

му прикладі, як колись за

принципом «роби, як я». Ви�

«РОБИ, ЯК Я!»
ДЕВІЗ ГВАРДІЙЦІВ:

Ö³ëó ãîäèíó Æèòîìèð-
ñüêèé ïîë³ãîí «êèï³â», íå-
ìîâ òàì ïî÷àëàñÿ ñïðàâ-
æíÿ â³éíà. Çàìàñêîâàí³
ìàøèíè ç’ÿâèëèñÿ ðàïòî-
âî ³ çâ³äóñ³ëü. Çà ë³÷åí³
õâèëèíè «ðóõîì³ êóù³»
ðîçãîðíóëèñÿ ó áîéîâèé
ïîðÿäîê ³ øòàòíèì áîéî-
âèì ñíàðÿäîì ïîä³ëèëè
ñâ³ò íà ñâî¿õ òà ÷óæèõ àæ
äî ñàìîãî îáð³þ. Ùî îç-
íà÷àº âîãíåâèé íàë³ò ïî-
ñèëåíî¿ òàíêàìè ìåõàí³-
çîâàíî¿ ðîòè, ìîæíà áóëî
ðåàëüíî â³ä÷óòè — àæ ìó-
ðàõè ï³øëè ïî ò³ëó, ³ äóìêà
áóëà ºäèíà: «íå ïðèâåäè
Áîæå òàì îïèíèòèñÿ».
Ïðèãàäóºìî, ùî ïðèñóòí³
íà öüîìó åòàï³ íàâ÷àíü
«Àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ –
2011» æóðíàë³ñòè ÿêîñü
ïðèíèøêëè. Öå ëèøå îäèí
³ç áàãàòüîõ åï³çîä³â íàâ-
÷àííÿ, êîëè ä³ÿëè ï³äðîç-
ä³ëè êðàùî¿ â öüîìó ðîö³
30-¿ îêðåìî¿ Ãâàðä³éñüêî¿
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè.
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хід був один — навчати «учителів»

— взводних, ротних, комбатів з ви�

користанням наявної в нашій бри�

гаді матеріальної бази, тренажерів

нових приладів і іншого обладнан�

ня. Ми навчаємо людей поступово,

планомірно з початку року всьому

спектру військових наук: топогра�

фії, зв’язку, вогневій підготовці, ін�

женерній підготовці. Навчаємо

тактиці дій в обороні, наступі, на

марші, в засаді, в розвідці, у передо�

вому загоні. У складі відділення,

взводу, роти… Як в теорії, так і на

практиці. І, скажу відверто, на сьо�

годні я своїми офіцерами цілком

задоволений.

Повз нас, вітаючись, проходили

підрозділи. Комбриг зупинявся,

відповідав. А ми фотографували

обличчя контрактників. Дійсно, це

не новачки. Пустих, байдужих

очей не було. 

— А тепер сержантський склад, —

продовжував далі Олександр Воло�

димирович. — З початку цього ро�

ку вся робота була зосереджена на

роботі з ним. І не тільки тому, що

цей рік оголошено роком сержан�

та. А ще й тому, що саме сержант —

це категорія, яка найбільш набли�

жена до військовослужбовця�кон�

трактника. Тільки сержант йде по�

руч з контрактником, їде в бойовій

машині, відправляється у розвідку у

складі групи. Ось чому саме від під�

готовки молодших командирів бу�

де багато чого залежати. І правиль�

но, що увага керівництва Зброй�

них Сил у цьому році зосереджена

на сержантах, що саме для цього

були введені свого часу посади го�

ловного сержанта взводу, роти, ба�

тальйону і бригади.

На загальному шикуванні на пла�

цу ми не побачили жодного стро�

ковика. Ніхто не рухався, не роз�

мовляв. Про те, що дисципліна тут

не пустий звук, підтвердив один

невеличкий випадок. 

Після шикування рота в повному

складі зайшла до казарми. В примі�

щенні нас вразила чистота. Поря�

док ідеальний. Ніхто не розкидав

одягу і речей. Нашу увагу привер�

нув хлопець з наряду, який з пен�

зликом і банкою фарби почав на�

водити «радикально коричневий

колір» на поріг між спальним при�

міщенням казарми та «зліткою», де

зазвичай стоїть днювальний. За

п’ять хвилин він закінчив і пішов,

як спочатку здалось, за табличкою

«Пофарбовано!». Але хвилини ми�

нали, а він так і не повернувся. Зди�

вувало нас інше. Ціла рота ходила у

своїх справах, і жоден з контрак�

тників і офіцерів так і не наступив

на пофарбоване.

— Ми ж починали свій експери�

мент зі змішаної служби, коли і

строковики, і контрактники слу�

жили в бригаді одночасно, — вже у

своєму кабінеті продовжив ділити�

ся спогадами комбриг Олександр

Нестеренко. — Поступово ми пов�

ністю укомплектували бригаду

контрактниками. І я переконаний,

що майбутнє саме за армією кон�

трактного комплектування. Ми ж

свого часу, коли йшли в армію, теж

знали, що доведеться і територію

прибирати, і плац, і в казармах сте�

жити за чистотою. Але моя думка

щодо цього залишається незмін�

ною. Коли військовий тримає в ру�

ках зброю і займається своєю

справою, нехай він навіть не дос�

пав, перевтомився, намокнув чи

промерз під час навчань. Це не

страшно. Людина й після цього

відчуває моральне задоволення, у

неї високий бойовий дух і веселий

настрій, бо тримала в руках зброю.

ЖИТТЯ ВІЙСЬК

Íåîáõ³äíî áóëî íàâ÷àòè «ó÷èòåë³â» —
âçâîäíèõ, ðîòíèõ, êîìáàò³â ç âèêîðèñòàííÿì

íàÿâíî¿ â íàø³é áðèãàä³ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè. 
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І зовсім інша справа, коли контрак�

тник щось прибирав, підмітав, мив,

ремонтував тощо. Зрозумійте мене

правильно, у мене десь 70 відсотків

особового складу пройшло мирот�

ворчі місії. Є велика кількість учас�

ників бойових дій. Пліч�о�пліч

хлопці ризикували життям з вій�

ськовиками інших армій. Вони по�

рівнюють, тому що добре знають,

чим займаються щодня бійці з іно�

земних контингентів. Такі «порів�

няння» не йдуть на користь нашій

справі.

Щоб подивитись на цю пробле�

му очима контрактника, ми, прига�

дуючи випадок з вогневим нальо�

том під час навчань, розшукали

безпосереднього учасника тих по�

дій, командира БМП�2 старшого

солдата Олексія Пакала. Саме його

«беемпешка» так запам’яталася на

навчаннях своїм «вогнем та манев�

ром». 

— Я не можу сказати, скільки

конкретно годин я наїздив на сво�

їй БМП, — розповідає Олексій. —

Скажу тільки, що я на посаді рік, і

весь рік у нас заняття були постій�

но на техніці… Чи можу я вже їхати

кудись, де тривають бойові дії? Тре�

ба трохи довчитися, бо з розпові�

дей своїх старших товаришів я вже

знаю, що контингент — дуже сер�

йозний іспит. 

До розмови приєднався і учас�

ник бойових дій, головний сер�

жант другого механізованого взво�

ду Олександр Копанчук, який у

2007–2008 роках був у миротвор�

чій місії у Косові. 

— Так, я повністю згодний з

Олексієм, миротворчість — це спе�

ціалізований напрям. Цьому треба

навчатись більш досконало, щоб

зберегти життя власне та своїх то�

варишів, щоб про представника

нашої бригади не казали на весь

світ щось погане. Саме ми, сержан�

ти, в першу чергу відбираємо ко�

лектив тих, хто поїде в миротвор�

чий контингент. А нам одразу вид�

но людину, яка прийшла. 

— Тим військовослужбовцям, які

до нас прибувають, ми одразу на�

даємо житло в казармах поліпше�

ного типу, — відповідає на «болю�

че» житлове питання начальник

групи комплектування солдатами

та сержантами військової служби

за контрактом майор Андрій Сла�

вінський, — так називають переоб�

ладнані під гуртожитки типові ка�

зарми. Там нормальні умови, мож�

на і їжу приготувати, і попрасувати

одяг. 

Ми при комплектуванні звертає�

мо увагу в першу чергу на військо�

вослужбовців строкової служби,

які проходять підготовку в нав�

чальних центрах і виявляють ба�

жання підписати контракт, — про�

довжує майор Андрій Славін�

ський. — Я б хотів звернути особ�

ливу увагу на загальноосвітні шко�

ли, де формується свідомість, фі�

зичні та духовні якості. Адже, якщо

в сім’ї і в школі не навчили бути по�

рядним, чесним і відповідальним,

то така людина у нас буде відчува�

ти певний дискомфорт. І якщо в

нього погана фізпідготовка і він

часто хворіє, то за три місяці буде

дуже і дуже складно підтягнути цю

людину до рівня товаришів, які

служать поруч. Такий буде тягнути

свій колектив, підрозділ, а далі — і

бригаду назад… 

— До речі, до нас дуже часто

йдуть люди, які мають повну серед�

ню і технічну освіту, — розмову

підхоплює заступник командира

бригади з виховної роботи підпол�

ковник Петро Ющенко. — Є й з ви�

щою освітою. Приємно й те, що

наші контрактники не зупиняють�

ся на досягнутому, а активно шука�

ють шляхів, щоб вступати у вищі

військові навчальні заклади. І та�

ких прикладів багато. У нас є ціла

спецпрограма для того, щоб під�

тримати «освітні прагнення» кон�

трактників. Фінансує її Міністерс�

тво оборони України.

Ми вже зустрічали у столичних

навчальних закладах таких студен�

тів, але це тема окремої розмови.

Зазначимо лише, що з хлопцями

після армії немає проблем ні у вик�

ладачів, ні у товаришів по спілку�

ванню та навчанню. 

— Від трьох років до п’яти — пер�

ший контракт. І ми не приховуємо

того, що після нього приблизно 70

відсотків контрактників звільня�

ються, — ділиться інформацією

Ó íàñ º ñïåöïðîãðàìà äëÿ òîãî, ùîá
ï³äòðèìàòè «îñâ³òí³ ïðàãíåííÿ»
êîíòðàêòíèê³â. Ô³íàíñóº ¿¿ Ì³í³ñòåðñòâî
îáîðîíè Óêðà¿íè.
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майор Андрій Славінський. — Од�

нак це пов’язано, по�перше, з тим,

що ми, командири, самі зацікавле�

ні у якості, фізичній та психологіч�

ній готовності тих військовослуж�

бовців, яких ми залишаємо. За цей

проміжок часу молода людина вже

робить для себе вибір, чи залиша�

тися в Збройних Силах, чи йти да�

лі навчатись або працювати на

«гражданці». До речі, про неї вже

складені певні враження також і у

наших сержантів. Нам це теж ви�

гідно ще й тому, що контрактник

служить три роки, а не рік, як зви�

чайний строковик… Якщо дове�

деться, таку людину повернуть до

строю і вона захищатиме Батьків�

щину…

— Звісно ми зацікавлені у тому,

щоб в нашій бригаді залишались

здорові, витривалі і впевнені у сво�

їх діях хлопці. Життя є життя, а вій�

на — це війна, — наголошує заступ�

ник командира бригади з виховної

роботи підполковник Петро

Ющенко. — Однак, й ті, хто пере�

ходить на цивільне життя після

першого трирічного контракту,

теж нічого не втрачають. Бо у них

вже є досвід, трудовий стаж. І будь�

який цивільний роботодавець на�

дасть перевагу саме колишнім кон�

трактникам, тому що зацікавлений

у дисциплінованому, порядному,

відповідальному, пунктуальному

співробітникові, який виконає зав�

дання за будь�яких умов. 

Якось на заключному етапі нав�

чань на Житомирському полігоні

ми звернулись до привабливої дів�

чини, психолога підрозділу стар�

шого лейтенанта Ірини Музичук як

до досвідченого фотографа з про�

ханням зробити фото для журналу

однієї контрактниці, у якої був са�

ме такий вигляд як треба для фото�

ілюстрації: автомат за плечима,

зморена, але усмішка на обличчі і

погляд людини, яка добре викона�

ла складне завдання. Коли ми ска�

зали, що їй за фото наш журнал

виплатить якісь гонорари, погляд

офіцера різко змінився, і ми зрозу�

міли, що сказали щось не те. 

— До чого тут гроші, — відповіла

дівчина, — спільну ж справу роби�

мо… 

Ось так, справа спільна!

— Фінансовий стимул у наших

сержантів та офіцерів? Складне це

питання, скажу відверто, не для

преси, — ділиться наболілим зас�

тупник командира бригади з ви�

ховної роботи підполковник Пет�

ро Ющенко. — Тут кожен вирішує

сам для себе особисто: хто служить

Батьківщині за гроші, а хто... У нас в

музеї 30�ї окремої гвардійської ме�

ханізованої бригади зберігається

шматок скатертини, яку 45�го при�

віз у з’єднання один із команди ав�

торів Кукриніксів з переможеного

Берліна. На цій скатертині був під�

писаний акт про капітуляцію фа�

шистської Німеччини. Тоді Пере�

мога надихала людей жити, твори�

ти, будувати нове життя, незважа�

ючи на післявоєнні труднощі.

Мабуть, тоді і розійшовся по на�

ших бойових з’єднаннях старий

командирський принцип «Роби, як

я». 

Коли ми намагались уявити собі

з’єднання, у складі якого лише вій�

ськові професіонали, то чомусь на

згадку приходили різні епізоди з

іноземних блокбастерів. Там, як

правило, герой�одинак, безумов�

но, «професіонал», творить дива

бойової виучки та витривалості і

наприкінці рятує увесь світ. Але для

того, щоб по�серйозному, насправ�

ді, раз і назавжди для себе усвідо�

мити, що означає «військовий про�

фесіонал» і «професійна армія» —

відвідайте звичайне заняття меха�

нізованого взводу на полігоні, ба�

жано на техніці і для повноти від�

чуття у справжню «військову» по�

году, наприклад, восени з дощем та

снігом. Там можна побачити

справжній колективізм, взаємо�

допомогу, командний дух, відчуття

ліктя. Саме там, де навчають своїх

підлеглих і готують собі заміну за

принципом «Роби як я!» сержанти і

офіцери кращої у 2011 році 30�ї

окремої Гвардійської механізова�

ної Новоград�Волинської Рівнен�

ської орденів Червоного Прапора і

Суворова бригади. 

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

Ìè íàâ÷àºìî ëþäåé ïîñòóïîâî, ïëàíîì³ðíî
ç ïî÷àòêó ðîêó âñüîìó ñïåêòðó â³éñüêîâèõ

íàóê: òîïîãðàô³¿, çâ’ÿçêó, âîãíåâ³é
ï³äãîòîâö³, ³íæåíåðí³é ï³äãîòîâö³. 
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Щоправда, у реальному житті вони

не хизуються власними заслугами і

«тягнуть» службу так, щоб не виріз�

нятися серед колег по військовій

лаві. Що поробиш, адже професій�

не кредо таке. Залишатися непо�

мітним вважається у розвідників за

«вищий пілотаж». Немає серед них

і занадто балакучих, щоб не роз�

кривати певні професійні секрети

та тонкощі своєї роботи. Можна

сказати, що мені пощастило зазир�

нути за «лаштунки» їхньої профе�

сії. Співпало так, що найкращим

підрозділом кращого полку Сухо�

путних військ Збройних Сил Укра�

їни за підсумками 2011 навчально�

го року стала окрема розвідуваль�

на рота 80�го окремого аеромо�

більного полку 13�го армійського

корпусу СВ ЗС України.

Цим військовослужбовцям мож�

на у черговий раз поаплодувати

стоячи: «Браво, крилата гвардія!».

Привід для дифірамбів львівські

десантники заслужили чесно: дру�

гий рік поспіль цей військовий ко�

лектив визнається кращим у Сухо�

путних військах. У 2011�му особо�

вий склад полку зумів ще покращи�

ти свої позиції та підняти рейтинг,

ставши кращою окремою військо�

вою частиною в Збройних Силах

України. Та це не фінал, а лише по�

чаток нашої розповіді. Привітавши

командира 80�го оаемп полковни�

ка Віктора Миколайовича Копа�

чинського із заслуженими здобут�

ками, я поцікавився, а хто ж став лі�

дером внутрішнього змагання між

підрозділами, яке традиційно три�

ває у військовій частині упродовж

навчального періоду? Відповідь ко�

мандира не забарилася: «Звичайно,

це наші розвідники. Хлопці —

справжні молодці. Цього року ви�

бороли звання кращого розвіду�

вального підрозділу армійського

корпусу. Допомогли полку здобути

нагороду. Ротний у них — капітан

Олег Баляс. Гарний командир, тя�

мущий і моторний офіцер. Нині

займається підготовкою новоб�

ранців». 

АКТУАЛЬНО

КРАЩИЙ ПІДРОЗДІЛ 
КРАЩОГО ПОЛКУ
Ðîìàíòèçîâàíèé îáðàç ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ â³éñüêîâî¿
ñïåö³àëüíîñò³ ÷àñòî åêñïëóàòóþòü àâòîðè ïðèãîä-
íèöüêî¿ ë³òåðàòóðè òà ðåæèñåðè ê³íîáîéîâèê³â. Îäíàê
ëåãåíäè íà ïóñòîìó ì³ñö³ íå íàðîäæóþòüñÿ. ² çà ñïîâ-
íåíèìè òóìàíó óòàºìíè÷åíîñò³ ïð³çâèñüêàìè íà
êøòàëò: «ïðèìàðè ïåðåäíüîãî êðàþ», «í³÷í³ ò³í³», «âî¿-
íè-ïðèâèäè» êðèþòüñÿ ðåàëüí³ âèêîíàí³ çàâäàííÿ.
Ï³äáóðþº ðîáîòó ë³òåðàòóðíî¿ óÿâè ³ ¿õíÿ åìáëåìà —
÷îðíèé êàæàí, ùî ðîçêèíóâ ïåðåòèí÷àñò³ êðèëà íà òë³
á³ëî¿ õìàðèíè ïàðàøóòíîãî êóïîëà. Çäîãàäàòèñÿ ïðî
êîãî éäå ìîâà ï³ñëÿ ñò³ëüêîõ ï³äêàçîê íå âàæêî. Ö³ ãå-
ðî¿ — â³éñüêîâ³ ðîçâ³äíèêè. 



ЖИТТЯ ВІЙСЬК

Ïî ³íøèé á³ê 
ñòåðåîòèï³â

Стереотипи, усе ж таки, дуже

непевна річ. На них завжди «про�

колюються» ті, хто зловживає пе�

реглядом кінобойовиків. Іронічну

посмішку викликають намагання

зобразити розвідника таким собі

«термінатором»: щоб рамена були

метрової ширини, зріст — більше

двох метрів, а в кулаці вільно помі�

щалося щось стріляюче й неодмін�

но гаубичного калібру. І йде такий

«красень», не кланяючись кулям,

овіяний курявою порохового диму

та «поливаючи» ворогів свинцем із

кулемета, ведучи вогонь від стег�

на… Звісно, таке може бути тільки в

кіно. Реальні військові розвідники

мають дуже мало спільного з вої�

нами «плакатного формату». На

мою думку, бійці еліти більше схо�

жі на стиснуті пружини автома�

тичної зброї, що у будь�яку мить

можуть розпрямитися, нанести

один точковий, але смертельний

удар. Ротний у десантних «розвідо�

сів» (так на військовому слензі іно�

ді називають розвідників. — Прим.

авт.) саме такий — середнього

зросту, жилавий, спортивної стату�

ри. Опадисті «борцівські» рамена

та оцінюючий погляд з�під брів ви�

дають вправного бійця�рукопаш�

ника. 

— Часу небагато, — каже він,

дізнавшись про мету мого при�

буття. Завтра початок нового нав�

чального року. Треба готувати

особовий склад та готуватись са�

мому, проводити планові заняття.

Якщо хочете спілкуватися, приєд�

нуйтесь!

Коротко про самого співроз�

мовника. Олег Баляс, уродженець

міста Ковель, що на Волині, актив�

но готувався до військової

кар’єри. Хлопець закінчив Київ�

ський військовий ліцей імені Іва�

на Богуна. Згодом чотири роки

навчався на аеромобільному фа�

культеті Одеського інституту су�

хопутних військ, який закінчив у

2006 році. Офіцерську службу

розпочав на посаді командира ае�

ромобільного взводу однієї з рот

аеромобільно�десантного баталь�

йону 80�го оаемп. Звичайний пос�

лужний список звичайного офі�

цера�аеромобіліста. Однак, за

словами самого Олега, стрімкий

поворот у його житті та службі

відбувся після переведення до

полкової розвідроти. 

Íå çíàºø çàêîíó Îìà — ñèäè
âäîìà àáî ñëóæè â… ³íøîìó

ï³äðîçä³ë³!
Якщо армію вважають «школою

мужності», а десант — «фабрикою»

справжніх чоловіків, то підрозділи

розвідки — «інститут», де вихову�

ють аристократів тіла й духу. При�

наймні, свої кадри розвідники до�

бирають ретельно і, як мовиться,

винахідливо. Це стосується як сол�

датів�строковиків, так і офіцер�

ського колективу та професіона�

лів�контрактників.

— Головний принцип розвідни�

ка: розум перемагає силу, — гово�

рить капітан Олег Баляс. — Тому

відбираючи кандидатів на проход�

ження служби у нашому підрозділі,

ми зважаємо не лише на те, як сол�

дат або офіцер «укладається» у

нормативи із фізичної підготовки,

але й звертаємо увагу на інтелекту�

альну складову його особистості.

Бо працювати із здоровим тілом

без наявності у ньому здорового

розуму — марно витрачати власні

зусилля. Та й не цікаво.

Швидкість розумової реакції і

наявність «клепки» у голові канди�

датів розвідники перевіряють до�

сить просто. Солдата можуть заси�

пати цілим виром різнопланових

запитань, серед яких і приклади із

таблички множення; і фрази іно�

земною мовою, які потрібно зро�

зуміти і спромогтися на них відпо�

вісти; і хитрі запитання у стилі:

«Хто придумав закон Ома?» У тих

новачків, хто швидко реагує на си�

туацію і має широкий світогляд

(знання з історії, географії, психо�

логії, культурології вітаються особ�

ливо), є досить непоганий шанс

потрапити у розвідроту. 

— Відбір кандидатів�строковиків

ми починаємо, зазвичай, у «каран�

тині», — ділиться професійними

секретами ротний. — Приходимо

до підрозділу молодого поповнен�

ня, не називаючи себе починаємо

розпитувати: «А хто знає таке, чи

таке… Чи є такі, що підтягуються на

поперечині більше десяти разів?..»

Нам, у першу чергу, цікаві допитли�

ві хлопці. Не ті, які прямо відпові�

дають на поставлене запитання, а

ті, які самі починають так «здалека»

розпитувати, а чому ж ми цікави�

мось. Це також невеличкий психо�

логічний тест. Траплялися випад�

ки, що на пропозицію: «Хто хоче

служити у розвідці — крок уперед!»

новобранці всією шеренгою, всі як

один робили крок уперед. Звичай�

но, що всіх ми взяти до себе не ма�

ємо можливості. Але завжди є «ре�

зерв». Замість тих, хто не справля�

ється із навантаженням навчальної

програми розвідника, у інших під�

розділах є, як мінімум, три особи,

що готові вже і негайно скласти усі

необхідні тести. Буває, що «лов�

лять» просто вдень десь посереди�

ні військового містечка: «Товаришу

капітан! Дозвольте звернутись, ря�

довий такий�то. Візьміть до себе,

будь�ласка! Марш�кидок готовий

Á³éö³ åë³òè á³ëüøå ñõîæ³ íà ñòèñíóò³ ïðóæèíè
àâòîìàòè÷íî¿ çáðî¿, ùî ó áóäü-ÿêó ìèòü

ìîæóòü ðîçïðÿìèòèñÿ, íàíåñòè îäèí
òî÷êîâèé, àëå ñìåðòåëüíèé óäàð. 
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бігти вже, а на поперечині підтяг�

нуся стільки, скільки ви скажете… і

навіть більше!».

До офіцерів, прапорщиків та

контрактників — підхід інший. Ви�

мога до офіцера, звичайно, перш

за все — відповідна освіта. Однак

це не означає, що у колективі цьо�

го підрозділу лише самі випускни�

ки факультету підготовки фахівців

для військової розвідки. Сам рот�

ний тому приклад — офіцер�аеро�

мобіліст.

— Наше командування, у першу

чергу, зважає на потенціал можли�

востей кожної конкретної особи.

Тобто може офіцер бути розвідни�

ком чи ні. Оскільки наш командир

полку сам колись командував роз�

відувальною ротою, то кому, як не

йому знати, кого добирати у ко�

мандні кадри для розвідпідрозділу

полку, — каже Олег Баляс.

Щодо контрактників — питання

також у досвідченості. «Першачок»,

тобто той, хто тільки�но підписав

контракт у територіальному цен�

трі комплектування, про підрозділ

розвідки може лише мріяти. Із

восьми контрактників, які сьогодні

проходять службу в окремій роз�

відроті 80�го оаемп — 70% мають

досвід миротворчих операцій та

вислужують вже другий або навіть

третій контракт. Так, легендарний

старшина цієї роти — старшина

військової служби за контрактом

Віктор Поліщук вже неодноразово

представляв Україну в місіях за

кордоном. Нині він перебуває у

відрядженні в Ліберії.

Ñòàðå — íå çàâæäè ïîãàíå, àëå
é íîâå — êîí÷å ïîòð³áíå!

Є дві діаметрально протилежні

легенди про підготовку розвідни�

ків. Перша: нібито їх навчають яки�

мись нереальними методами —

«по самі вуха накачують бойовою

хімією». Інакше кажучи, роблять

таких�собі бойових кіборгів, які у

вогні не горять і у відкритий кос�

мос без скафандра виходять. Дру�

гий міф — повне розвінчання бо�

йових можливостей спеціалістів

військової розвідки. Сувора правда

полягає десь посередині. Комплекс

бойової та професійної підготовки

військового розвідника, звичайно,

у рази відрізняється від того, як го�

тують новобранців у піхоті. Та чи

інша навичка, якою оволодівають

розвідники, сприймається як до�

датковий інструмент для виконан�

ня поставленого навчального або

бойового завдання. І шлях до май�

стерного володіння розумом, ті�

лом і зброєю завжди вимірюється

одним мірилом: безсонними ноча�

ми, літрами пролитого поту та кі�

лометрами пройдених доріг. Іншо�

го рецепту, як стверджують самі

розвідники, немає. 

Один тиждень на місяць упро�

довж навчального періоду розвід�

ники полку проводять на полігоні.

Вчаться бігати по пересіченій міс�

цевості, маскуватися, організову�

вати спостереження, користува�

тись спецобладнанням розвідки та

зв’язку, здійснювати наліт, пошук.

Добувати їжу, облаштовувати жит�

ло просто неба та багато�багато ін�

шого, чого не навчають у піхоті. 

— Хочу випередити ваше запи�

тання про «страшні таємниці» на�

шої навчальної програми, — іроні�

зує ротний. — Як таких, що їх пот�

рібно зберігати до кінця своїх днів,

немає. Уся система підготовки вій�

ськових розвідників сформована

вже давно. І, можна сказати, що во�

на — непереможна. Єдине — ми не

консерватори. І намагаємося вно�

сити в усталений процес бойової

підготовки свіжі ідеї. Наприклад,

після того, як взяли участь у зма�

ганнях на кращого розвідника ар�

мійського корпусу та уперше цьо�

го року брали участь у змаганні

груп спеціального призначення,

які проходили на базі полку армій�

ського спецназу в Хмельницькому,

постало питання про необхідність

гірської і верхолазної підготовки.

Командування корпусу пішло нам

назустріч, і цей елемент

ми будемо відпрацьову�

вати вже із нового нав�

чального періоду. Щоп�

равда, треба ще прид�

бати верхолазне спо�

рядження…

У цьому контексті я

не забув запитати й

про спеціальне спо�

рядження та озбро�

єння розвідників. На

жаль, нічого карди�

нально нового у цій

АКТУАЛЬНО

²ç âîñüìè êîíòðàêòíèê³â, ÿê³ ñüîãîäí³
ïðîõîäÿòü ñëóæáó â îêðåì³é ðîçâ³äðîò³
80–ãî îàåìï — 70% ìàþòü äîñâ³ä
ìèðîòâîð÷èõ îïåðàö³é òà âèñëóæóþòü
âæå äðóãèé àáî íàâ³òü òðåò³é êîíòðàêò. 
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сфері вітчизняний військово�про�

мисловий комплекс не створив.

Розвідники, як і колись, користу�

ються стрілецькою зброєю ще ра�

дянського виробництва. Така ж са�

ма ситуація і з технічними засоба�

ми розвідки та зв’язку. 

� Воно, звичайно, непогане.

Зроблене на совість, довговічне і

невибагливе у використанні, —

апелюють до теми розвідники, —

але хотілося б, звичайно, оновлен�

ня нашого арсеналу. Ті технічні но�

винки, які ми бачили під час нав�

чань у закордонних колег, вража�

ють ергономічністю, зручністю у

використанні, більшим ресурсом

роботи. Та й спорядження у них

набагато ефективніше. Це стосу�

ється й елементів одностроїв, й

«тюнінгу» озброєння. Навіть такий

нюанс, як звичайний наплічник,

насправді дуже важливий. Розвід�

ник під час виконання завдання

несе на собі чималий вантаж. Тож

нам потрібно рівномірно розподі�

ляти навантаження по всьому тілу.

У вільному продажі такі наплічни�

ки на жорсткій станині є, але кош�

тують вони чимало й не кожен мо�

же собі їх придбати. 

Більше поталанило із парашут�

ною технікою. Минулого року, пе�

ребуваючи у частині, Президент

України Віктор Янукович пообіцяв

десантникам нові парашути. Львів�

ські десантники отримали бажа�

не — парашути «ДПС» виробниц�

тва Феодосійського науково�дос�

лідного інституту повітропруж�

них систем. Окрім нової

парашутної техніки у полк на�

дійшла ще одна новинка. На

заміну старенькому десан�

тному ранцю РД�54 увесь

особовий склад отримав

СД�1. Це розвантажу�

вальний жилет, який

набагато зручніший,

ніж бойовий ранець.

Його експлуата�

ційні характерис�

тики дозволяють

з д і й с н ю в а т и

десантування

та ведення

вогню із по�

вітря. 

Ë³äåðñòâî íà ïðèêëàä³
Відомий полководець античного

світу Олександр Македонський

увійшов у історію як лідер, що міг

знайти спільну мову із будь�яким

солдатом. Стоячи перед багатоти�

сячним військом, він міг назвати

сотні солдатів на ім’я, знайти тему

для бесіди із кожним. Цим умінням

він досягав високої злагодженості

війська та відданості воїнів на полі

бою. Одним із його правил було:

«Не віддавати такі накази, які не

можеш виконати сам». У такий

спосіб він демонстрував, що вима�

гає від підлеглих лише те, що може

зробити самотужки. 

Командир окремої розвідуваль�

ної роти капітан Олег Баляс дозво�

лив мені побувати на декількох за�

няттях, які він особисто проводив

з одним із взводів свого підрозділу.

Офіцер не лише встигав «підкида�

ти» мені інформацію для роздумів,

але й повноцінно займався зі свої�

ми підлеглими. До речі, наставник

з ротного хороший. Це було поміт�

но і по обличчях солдатів�новач�

ків, по блиску очей.

— Лідерство стало темою цього

навчального року, як і фізпідготов�

ка. А найкращий приклад лідерс�

тва, як відомо, власний. Бо лише

справжні лідери ведуть за со�

бою, — говорить він. — Про цей

принцип не слід забувати, готуючи

особовий склад до виконання пос�

тавлених завдань, розвиваючи у

них необхідні для розвідника тра�

диційні риси особистості: розум,

силу, витривалість…

«Ïîçèâíèé» òðåáà çàñëóæèòè?
Àáî äåùî ïðî íå³ñíóþ÷³ ì³ôè

òà ³ñíóþ÷³ òðàäèö³¿!
Завдячуючи популярним бойо�

викам, виникла ціла низка міфів,

які супроводжують представників

деяких військових спеціальностей.

Якісь із них, користуючись наго�

дою, я спромігся розвіяти. Але це

не означає, що розвідники зовсім

не мають специфічних «цехових»

традицій. 

Стосовно радіопозивних не все

так, як це подають автори «книжок

про спецназ». На завдання розвід�

ник іде кожен раз із новим позив�

ним. І «козиряти» гучним пріз�

виськом у ефірі — моветон. Це все

одно, що стати посеред ворожого

табору і голосно волати, видаючи

себе. І ситуації, які іноді розігру�

ються у художніх кінострічках,

здебільшого викликають у розвід�

ників�практиків саркастичні пос�

мішки.

Традиції ж, яких дотримуються

розвідники у повсякденному жит�

ті спрямовані на якнайбільше

згуртування колективу підрозділу.

Офіцери роти, наприклад, у бу�

денному житті наслідують флот�

ську практику іменувати один од�

ного поза строєм на ім’я та по

батькові. Інша традиція стосується

наставництва між старшим та мо�

лодшим призовом строковиків. На

День аеромобільних військ, коли у

полку проводиться День відкри�

тих дверей, в розвідроті обов’язко�

во збираються строковики попе�

редніх призовів, що вже звільни�

лися у запас. Цього року, зі слів ка�

пітана Олега Баляса, приїхало

майже 70% «дембелів». Це хоро�

ший спосіб «старим» поспілкува�

тися із «молодими», показати

«майстерклас». Звичайно, що всі

новачки проходять посвяту у де�

сантники після здійснення пер�

шого стрибка. Але головний риту�

ал у колективі підрозділу — прий�

няття кандидатів, які успішно

пройшли складні випробування та

тести, до свого братства. Зазвичай

для солдатів�строковиків термін,

що передує цій події, розтягується

на довгих три місяці. Коли вони

проходять первинну військово�

професійну підготовку, опанову�

ють тактику дій, озброєння та вій�

ськову техніку, затято тренуються

на «стежці розвідника». Крапку в

процесі становлення ставить полі�

гон, де відбуваються випробуван�

ня. Ті щасливці, хто успішно скла�

дає тести, отримують право відни�

ні іменуватися розвідниками та

носити невеличку відзнаку із зоб�

раженням символу розвідки —

чорного кажана. 

Âîëîäèìèð ÑÊÎÐÎÑÒÅÖÜÊÈÉ

Ðåã³îíàëüíèé ìåä³à-öåíòð ÌÎ Óêðà¿íè

(ì. Ëüâ³â)

ЖИТТЯ ВІЙСЬК

Îêð³ì íîâî¿ ïàðàøóòíî¿ òåõí³êè ó ïîëê
íàä³éøëà ùå îäíà íîâèíêà. Íà çàì³íó

ñòàðåíüêîìó äåñàíòíîìó ðàíöþ ÐÄ-54
óâåñü îñîáîâèé ñêëàä îòðèìàâ ÑÄ-1. 
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На базі 3�го окремого полку армій�

ської авіації 8�го армійського кор�

пусу Сухопутних військ Збройних

Сил України, що дислокується у

місті Броди на Львівщині, у жов�

тні–листопаді цього року тривала

напружена підготовка особового

складу чергової шістнадцятої ро�

тації 56�го окремого вертолітного

загону ЗС України Місії ООН у Лі�

берії. Незабаром українські вояки

відбудуть на нове місце служби до

Африки і, як показали навчання,

вони готові перейняти у своїх по�

передників миротворчу естафету.

Для проведення злагодження дій

вертолітних ланок Мі�24 і Мі�8 від�

булася льотна зміна екіпажів, які

вдень і вночі тренувалися у прос�

тих та складних метеорологічних

умовах. В ролі льотчиків�інструк�

торів були досвідчені пілоти: вій�

ськовий льотчик�снайпер гене�

рал�майор Валентин Пістрюга,

льотчики першого класу підпол�

ковники Володимир Партика,

Олександр Чаплінський, Віталій

Цапко. Варто наголосити, що під�

готовка миротворців розпочалася

в перших числах жовтня у місцях

постійної дислокації частин ар�

мійської авіації. 

Комплексна комісія Головної інс�

пекції Міністерства оборони Укра�

їни та Генерального штабу ЗС Ук�

раїни перевіряла, зокрема, питан�

ня безпеки польотів, інженерно�

технічної, спеціальної, вогневої та

фізичної підготовки особового

складу. Особлива увага приділя�

лась льотному вишколу екіпажів. 

Ïðîôåñ³îíàë³çì ïåðåâ³ðåíî
ïîë³ãîíîì 

На тактичному полі Рівненсько�

го загальновійськового полігону

українські вертолітники провели

залікові льотні тренування з вико�

нанням спеціальних вправ, польо�

ти із застосуванням засобів авіа�

АКТУАЛЬНО

…Ï³ñëÿîá³äíüî¿ ïîðè ïîãîäà íà â³éñüêîâîìó àåðîäðîì³
íå ç³ïñóâàëàñÿ. Ðâó÷êèé, õîëîäíèé îñ³íí³é â³òåð
øâèäêî ïðîíîñèòü â íåá³ á³ë³, ÿê ñí³ã, õìàðè. Íà êî-
ìàíäíî-äèñïåò÷åðñüêîìó ïóíêò³ êàíäèäàò íà ïîñàäó
êîìàíäèðà 56-ãî îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó Ì³ñ³¿
ÎÎÍ ó Ë³áåð³¿ äîñâ³ä÷åíèé ëüîò÷èê ïåðøîãî êëàñó,
ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é ïîëêîâíèê Ïåòðî Ïë³ñ òà êàíäè-
äàò íà ïîñàäó êåð³âíèêà ïîëüîò³â ï³äïîëêîâíèê Ñåðã³é
Ëåâ÷åíêî ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè íà ïîâåðíåííÿ âåð-
òîëüîòà-ðîçâ³äíèêà ïîãîäè. Ç âèñîòè êîìàíäíî-äèñ-
ïåò÷åðñüêîãî ïóíêòó âèäíî, ÿê, âèáëèñêóþ÷è âîãíÿìè,
âåðòîë³ò âèðóëèâ íà çë³òíî-ïîñàäêîâó ñìóãó. Çàâèñ-
íóâøè íà ïåâíèé ÷àñ ó ïîâ³òð³, íàáðàâ âèñîòó òà ïî-
ëèíóâ ó íåáî. ² îñü, íàðåøò³, ðîçâ³äêà äàº «çãîäó».

У ШІСТНАДЦЯТЕ З МІСІЄЮ МИРУ…



ційного ураження вдень і вночі у

простих метеоумовах. Екіпажі на

Мі�8 та Мі�24 уражали умовні на�

земні цілі авіаційними ракетами

типу С�8, виконували стрільби із

авіаційної гармати ГШ�23л, куле�

мета ЯкБ�12,7 а також виконували

бомбометання. Здійснювали по�

льоти на бойове маневрування з

подоланням засобів протиповіт�

ряної оборони умовного против�

ника. 

Були відпрацьовані удари по на�

земних цілях. Зокрема, у «наземни�

ків» на Рівненському полігоні від�

булися контрольні практичні за�

няття з вогневої підготовки. Впер�

ше особовий склад кандидатів у

56�й загін провів практичне ме�

тання навчальної оборонної руч�

ної гранати. Пройшли навчання з

переміщення замінованими тери�

торіями, а також з надання невід�

кладної медичної допомоги. 

Êîæíèé çë³ò — 
ÿê ïðîôåñ³éíèé ³ñïèò

Перебуваючи на тактичному по�

лі, генерал�майор Валентин Піс�

трюга — начальник армійської аві�

ації командування Сухопутних

військ ЗС України зазначив, що бо�

йове застосування авіаційних за�

собів ураження по наземних цілях,

радіотренування є невід’ємною

частиною бойового злагодження

льотних підрозділів загону для

визначення готовності екіпажів

вертольотів до виконання завдань

за призначенням, а також важли�

вим компонентом бойової підго�

товки. За цей період льотчики, офі�

цери групи бойового управління,

здобувають неабиякі навички по�

льоту, бойового застосування засо�

бів авіаційного ураження.

За словами генерала, всі верто�

літники успішно склали теоретич�

ні заліки з основ льотної підготов�

ки, пройшли тренажерну підготов�

ку, відпрацьовували ті завдання, які

виникають у реальній бойовій

обстановці.

У загін відібрано 36 осіб льотно�

го складу. Більшість із них брали

участь у миротворчих місіях та ви�

конували завдання з оперативної

підтримки миротворців у Кот�

д’Івуарі. Зокрема, 12 командирів

екіпажу мають наліт більше 1000

годин: це підполковники Володи�

мир Партика, Віталій Цапко, Генна�

дій Герасименко, Олександр Чап�

лінський, Павло Комишев, Сергій

Дідюра, Олександр Лісничий, ма�

йори Володимир Прокопенко,

Олексій Євдокімов, Руслан Мель�

ник, капітан Олег Приступа.

За підсумками бойового застосу�

вання інспекційна група дала ви�

соку оцінку підготовці льотного та

льотно�підйомного складу, підроз�

ділів забезпечення загону. 

Таким чином, за період підготов�

ки загону до виконання завдань за

призначенням всього було прове�

дено 27 льотних змін із загальним

нальотом більше 236 годин. 

Весь особовий склад визнаний

придатним до участі в міжнарод�

ній миротворчій операції. Прове�

дені щеплення від тропічних хво�

роб. 

За словами генерал�майора

Олександра Сирського — голови

комплексної комісії — заступника

начальника Головного управління

військового співробітництва та

миротворчих операцій Генераль�

ного штабу ЗС України, основна

увага приділялась навчанню осо�

бового складу різним прийомам

дій у складі миротворчого підроз�

ділу у складних метеорологічних

умовах, вдосконаленню навичок і

вмінь командирів з організації та

забезпечення миротворчої опера�

ції з урахуванням досвіду і особли�

востей виконання завдань. 

— Переміщення особового скла�

ду миротворчого контингенту Мі�

сії ООН у Ліберії сплановано, виз�

начено і буде виконано у відповід�

ні терміни, — підкреслив голова

комплексної комісії генерал�ма�

йор Олександр Сирський. 

Він також зазначив, що команди�

ром загону чергової ротації відпо�

відним наказом Міністра оборони

України призначено військового

льотчика першого класу полков�

ника Петра Пліса, який має вели�

кий досвід виконання бойових та

миротворчих завдань на території

колишньої Югославії, у Сьєрра�Ле�

оне та Ліберії.

…Важко уявити Броди без вер�

толітників. Тут усе нагадує про

них. А легендарний Мі�2 на

постаменті свідчить про те, що

життя міста починалось з вій�

ськових вертолітників. Адже в не�

бі військового містечка завжди

лунатимуть звуки двигунів бро�

дівських гвинтокрилів…

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ 

Êè¿â–Áðîäè–Êè¿â

АКТУАЛЬНО
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Прадід Ігоря, Михайло Березов�

ський, служив писарем у Володи�

мирському Київському кадетсько�

му корпусі. За участь у Першій сві�

товій війні був нагороджений кіль�

кома Георгіями, а також удостоївся

звання почесного громадянина

Подільської губернії. Дід, Григорій

Висотенко, напередодні Великої

Вітчизняної війни закінчив Київ�

ське піхотне училище і очолював у

Бердичеві полкову школу молод�

ших командирів. З перших днів

війни воював у діючій армії. У бе�

резні 1944�го старший лейтенант

Висотенко загинув, визволяючи

Білорусь.

Як тільки хлопчина зіп’явся на

ноги, батька, Валерія Оверіна, для

проходження подальшої служби

перевели до Забайкальського вій�

ськового округу, де він змінив кіль�

ка гарнізонів. 

Відтоді минуло не одне десяти�

ліття, але Ігор Оверін і досі

пам’ятає засніжені військові міс�

течка, будинки офіцерського скла�

ду, помешкання, що опалювалися

дровами. А ще — однополчан бать�

ка, які, приходячи у гості, розпові�

дали різні життєві бувальщини,

пов’язані з армійським життям.

— Саме там, у далекому і холод�

ному Забайкаллі, у мене визріло

бажання стати офіцером, — гово�

рить Ігор Валерійович. — Дивля�

чись на батька, його товаришів, я

вважав, що лише так можна випро�

бувати себе на міцність, стати

справжнім чоловіком, захисником

країни.

Незабаром за сімейними обста�

винами хлопець разом з матір’ю,

Зінаїдою Григорівною, переїхав до

її рідного міста Жмеринка, що на

Вінниччині. Там він закінчив шко�

лу, до речі, з відзнакою.

У 10�му класі Ігор звертається до

Жмеринського військового комі�

сара з проханням дозволити

вступити до військового училища.

Правда, не Рязанського, де готува�

ли десантників, а Московського

вищого загальновійськового ко�

мандного імені Верховної Ради

РРФСР. Воно вважалося одним із

елітних військово�навчальних зак�

ладів, і тому підполковник запро�

понував обрати якесь інше.

— За тебе немає кому замовити

слово, — сказав він. — А без нього

успішно пройти вступні іспити бу�

де важко…

Та хлопець стояв на своєму. І не

прогадав: влітку 1984�го став кур�

сантом. Вчитися, незважаючи на

складність навчальних дисциплін,

було легко. До речі, Ігор потрапив до

спортивного взводу, ставши сріб�

ним призером Московського вій�

ськового округу з військово�прик�

ладного багатоборства взводів. 

Непомітно пролетіли роки нав�

чання, й у 1988 році він отримав

диплом з відзнакою, і на його пого�

нах засяяли такі омріяні лейте�

нантські зірочки. Влітку того ж ро�

ку в житті лейтенанта Ігоря Овері�

на сталася ще одна приємна подія:

він одружився з красунею Вікторі�

єю — вінничанкою, з якою позна�

АКТУАЛЬНО

П’ЯТЬ ПОКОЛІНЬ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ
ППррооббллеемм  іізз  ввииббоорроомм  ммааййббууттннььооїї  ппррооффеессііїї  уу  ІІггоорряя  ООввееррііннаа
ннее  ббууллоо,,  аадджжее  ннааррооддииввссяя  іі  ввиирріісс  ввіінн  уу  ррооддиинніі  ввііййссььккооввиихх
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йомився після 3�го курсу, гостюю�

чи у друзів на берегах Південного

Бугу. Тож до Південної групи ра�

дянських військ, що дислокувалася

тоді в Угорщині і де належало про�

довжити службу, відбув разом з мо�

лодою дружиною…

Командир розвідувального взво�

ду 97�го мотострілецького полку

19�ї танкової дивізії — перша поса�

да в його офіцерській кар’єрі.

— Бойова підготовка в полку бу�

ла поставлена так, що з самого

ранку і до пізнього вечора я не по�

кидав розташування частини, —

згадує Ігор Валерійович. — Разом із

солдатами підрозділу ми відпра�

цьовували різні завдання, які мог�

ли бути поставлені перед нами на

випадок ведення реальних бойо�

вих дій. 

З Угорщини полк передислоку�

вався до Білорусі — у Вітебську об�

ласть. Там старший лейтенант Ове�

рін командував розвідувальним

взводом. 

З проголошенням незалежності

України та розбудовою її Зброй�

них Сил старший лейтенант вирі�

шує повернутись на рідну землю.

— Може, подумаєш, чи варто це

робити? — запитав командир пол�

ку, коли Ігор приніс йому відповід�

ний рапорт. — Ти є одним із моло�

дих і перспективних офіцерів, ма�

єш всі можливості для службового

зростання. Зокрема, через рік�два

відкриється пряма дорога у вій�

ськову академію. А там, в Україні,

невідомість.

— Це питання, товаришу полков�

ник, не підлягає обговоренню, —

відповів він. — Так, я не знаю, як

складеться моя подальша доля, але

хочу жити і служити на рідній землі.

Перевівшись у 1993 році до укра�

їнського війська, службу на новому

місці розпочав у Бердичеві, де роз�

ташовувався 119�й навчальний

центр Прикарпатського військо�

вого округу (нині Західне опера�

тивне командування). Молодий

командир навчального розвіду�

вального взводу відразу привернув

увагу командування, адже виріз�

нявся розсудливістю, умінням зна�

ходити мову з будь�яким підлег�

лим, у тому числі і з затятими по�

рушниками військової дисциплі�

ни. А ще — з перших днів служби

показав себе грамотним, вболіваю�

чим за доручену справу офіцером. І

вже через півроку йому запропону�

вали навчальну роту, яка серед ін�

ших підрозділів частини за резуль�

татами бойової підготовки, станом

військової дисципліни та іншими

показниками була на одному з ос�

танніх місць. Але з новим команди�

ром вона незабаром стала одним із

кращих підрозділів Центру. Щоп�

равда, дружина і син рідко бачили

чоловіка і батька вдома, бо на служ�

бу він йшов коли ще… було темно, а

повертався, коли вже темно. 

У 1996 році в сім’ї Оверіних на�

родився другий син — Андрій. А у

1997�му майор Ігор Оверін стає

слухачем 2�го факультету підготов�

ки фахівців оперативно�тактично�

го рівня Національної академії

оборони України. Закінчує нав�

чання з відзнакою.

І знову нове призначення: на�

чальник штабу — перший заступ�

ник командира 181�го танкового

полку 24�ї механізованої дивізії,

Західного оперативного команду�

вання. На цій посаді пробув не дов�

го, бо вже через півроку став на�

чальником штабу — першим зас�

тупником командира 161�ї окре�

мої механізованої бригади, що

входила до 13�го армійського кор�

пусу і дислокувалася у місті Ізяслав,

на Хмельниччині.

Через 2 роки очолив 8�му окрему

бригаду спеціального призначення.

Мені довелося спілкуватися з

офіцерами, які служили під його

командуванням. Вони розповіда�

ють, що з приходом Ігоря Валері�

йовича бойова і спеціальна підго�

товка у бригаді помітно пожваві�

шала.

— Командир цілими днями пере�

бував у розташуванні частини, —

зазначали вони. — До всього у ньо�

го була справа, він не проходив

повз найменші порушення, що

траплялися у підготовці особового

складу. Спочатку, відверто кажучи,

це не всім подобалося, але з часом

він зумів переконати нас, що в бо�

йовій, тим паче спеціальній підго�

товці, дрібниць не буває. Отож всі

його «ноу�хау» ми сприймали з ро�

зумінням.

Підвищена вимогливість до бо�

йового навчання в Оверіна, зрозу�

міло, була усвідомлена. Офіцер ро�

зумів, що бригада, якою йому дові�

рили командувати, має особливий

статус: їй на випадок часу «Ч» нале�

жало виконувати спеціальні зав�

дання. А це, погодьтеся, вимагає

особливої підготовки як професій�

ної, фізичної, так і моральної. 

— Мені довелося служити з офі�

церами, які пройшли Афганістан

та інші так звані гарячі точки, — ка�

же полковник Ігор Оверін. — І во�

ни розповідали, що за прогалини в

бойовій підготовці, інші недоліки,

допущені в навчанні, в реальній

бойовій обстановці доводилося

розплачуватись власними життя�

ми. І я, ще молодий офіцер, дуже

добре запам’ятав їхні слова. Тому,

обіймаючи різні керівні посади у

військах, вимагав від підлеглих фа�

ховості не на словах, а на ділі. 

Комбриг вимагав від офіцерів,

солдатів максимально викладатись

під час занять з вогневої, фізичної,

спеціальної підготовки.

«Вважайте, що вас закидають у

тил ворога, — казав він їм. — І будь�

який промах надто дорого кошту�

ватиме вам».

За успіхи, які з’єднання неодно�

разово демонструвало у бойовій та

спеціальній підготовці, Ігорю Ове�

ріну було присвоєно військове

звання «полковник» достроково, а

ще — нагороджено орденом Бог�

дана Хмельницького 3�го ступеня.

Сам Ігор Валерійович досить

скромно оцінює свій внесок у те,

що бригада стала однією з кращих

у Збройних Силах України.

ДИНАСТІЯ
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— Це стало можливим завдяки

тому, що у мене були надійні, висо�

копрофесійні помічники, — каже

він. — Це, зокрема, полковник Єв�

ген Лєванцов, підполковники

Олександр Черниш, Ігор Гордій�

чук, Сергій Кривоніс, Віктор Буса�

новський та інші офіцери. Вони

днювали і ночували в частині, і їхні

старання не минули даремно.

Згодом бригада була перефор�

мована в полк і змінила місце дис�

локації. 

— Ми розташувалися на базі вій�

ськового містечка у Хмельницько�

му, де наприкінці 60�х — на почат�

ку 70�х років жила наша сім’я, коли

батько служив у цьому місті. Саме

тут я і народився, — згадує Ігор Ва�

лерійович. — Після передислокації

труднощів додалося. Особливо

дошкуляла відсутність житла, через

що сім’ї офіцерів, прапорщиків

змушені були шукати прихистку

хто де. Я, наприклад, тривалий час

жив у службовому кабінеті.

Через два з половиною роки Ове�

ріна призначають командиром 80�

го окремого аеромобільного полку,

розташованого у Львові. Прийняв�

ши посаду, він одразу приступив до

формування 8�ї бригади, якій нале�

жало відправитись до Іраку з метою

виконання миротворчої місії. Вод�

ночас на базі полку формувався

миротворчий контингент, який не�

забаром відправився для налагод�

ження мирного життя у Косово.

Восени 2004�го полковник Оверін

особисто відбув до Іраку для вив�

чення району майбутньої дислока�

ції нашого миротворчого підрозді�

лу. Незабаром до Іраку відбула 81�

ша тактична група, до складу якої

увійшли 4 аеромобільні роти, міно�

метна батарея, розвідувальна рота

та інші підрозділи.

— Особовий склад, матеріально�

технічні засоби, необхідні для

його життєдіяльності, перекинули

на літаках Іл�76 до міста Ель�Кут,

що в провінції Васит, — розповідає

полковник Оверін, який обійняв у

Іраку посаду начальника штабу —

першого заступника командира

тактичної групи. — Відбуваючи до

цієї країни, ми розуміли всю сер�

йозність завдань, які доведеться

там виконувати. Окрім цього, нас

попередили: місія пов’язана з ри�

зиком для життя. Але, відверто ка�

жучи, якось не хотілося вірити, що

їдемо на війну. Щоправда, букваль�

но через кілька днів зрозуміли, що

з нами не жартували.

На українську тактичну групу

покладалися завдання, пов’язані з

підтриманням порядку, забезпе�

ченням безпеки військових кон�

тингентів США, Казахстану та ін�

ших країн світу, які теж там перебу�

вали. Так, у місті Ель�Сувейра один

з українських підрозділів супро�

воджував конвої.

На особовий склад групи випада�

ли чималі фізичні та моральні на�

вантаження. Адже до зони її відпові�

дальності увійшла вся провінція Ва�

сит, розташована на північному

сході країни, де бойовики були

особливо активними. До відкритих

вогневих сутичок, слава Богу, жод�

ного разу не дійшло, але, як

розповідає полковник Ігор Оверін:

«кілька разів ми були на межі цьо�

го...» Воно й не дивно, оскільки

81–ій тактичній групі доводилося

брати участь у виконанні різних

завдань спільно з іракськими під�

розділами. Наприклад, коли ті вхо�

дили до населених пунктів і прово�

дили там «зачистки», вишукуючи

бойовиків, то українські військо�

вослужбовці оточували село, щоб

«партизанам» (у випадку їхнього

знаходження там) не могла надійти

підмога ззовні. А ще наші військови�

ки не повинні були нікого з них ви�

пускати до завершення операції.

Звісно, що про проведення таких

заходів «партизани» були поінфор�

мовані заздалегідь і будь�якої миті

могли вдатись до контрзаходів. 

Відомо, що пересування Іраком і

сьогодні не є безпечним: бойовики

час від часу влаштовують «феєр�

верки», закладаючи вздовж доріг,

місць скупчення людей міни та фу�

гаси, в тому числі і радіокеровані.

Саме внаслідок вибуху такого фу�

гасу загинуло кілька українських

військовослужбовців.

— Не страшно було, Ігорю Вале�

рійовичу? — цікавлюся у офіце�

ра. — Адже існувала реальна загро�

за життю.
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— Лише дурню, вибачте, не

страшно, знаючи про втрати, яких

зазнали майже всі контингенти,

що перебували на той час в Іраку.

Коли розумієш, що ти можеш у

будь�який момент стати мішенню

для снайпера чи звичайного бойо�

вика, — каже полковник Ігор Ове�

рін. — Мене ж вдома чекали двоє

синів, мати та дружина. Але, разом

з тим, завдання, поставлені перед

нами, потрібно було виконувати.

І ми їх, вважаю, з честю виконали.

Принаймні жодних претензій до

нас з боку командування дивізії не

було. Більше того, ми чули тільки

слова вдячності, зокрема, за підго�

товку українських військовиків.

Там, в Іраку, я вкотре переконався,

що недаремно був вимогливий до

своїх підлеглих, готуючи їх у Льво�

ві до виконання миротворчої місії.

До Іраку я прибув разом з 864 сол�

датами та офіцерами. І через 8 мі�

сяців ми всі разом покинули ірак�

ську землю. Не втратили там жод�

ної людини. Отож командиру гене�

рал�майору Сергію Горошникову

та іншим офіцерам вдалося вико�

нати головне завдання: вернути

додому всіх живими і здоровими.

Цим я найбільше пишаюся!..

Після повернення на рідну зем�

лю полковник Ігор Оверін знову

очолив 80�й окремий аеромобіль�

ний полк, переважна більшість вій�

ськовиків якого були учасниками

миротворчих місій в Іраку та Косо�

ві. Тепер підлеглі, зважаючи на ми�

нуле, з півслова розуміли свого ко�

мандира, не ремствували, коли він

вимагав від них повної віддачі під

час занять. На власному досвіді пе�

реконалися, як багато важить спе�

ціальна підготовка в реальних бо�

йових умовах. Згодом полковника

Оверіна перевели до Рівного, де

він обійняв посаду начальника ае�

ромобільних військ 13�го армій�

ського корпусу. А через два роки

він став слухачем 1�го факультету

підготовки фахівців оперативно�

стратегічного рівня Національної

академії оборони України, який за�

кінчив із золотою медаллю. Разом з

дипломом отримав і нове призна�

чення — став заступником началь�

ника управління аеромобільних

військ Командування Сухопутних

військ Збройних Сил України. 

Незважаючи на те, що ця посада

вважається штабною, Оверін часто

буває у військах.

— Не звик я до кабінетної тиші, —

усміхається офіцер. — Вчергове

побувавши у військовій частині,

пірнувши у стихію бойової підго�

товки, я згадую свою молодість і

наче молодшаю...

— Це його стихія, — кажуть това�

риші по службі. 

Мій герой вважає себе щасливою

людиною. І має для цього всі під�

стави. Адже справдилася мрія ди�

тинства, і він став офіцером, гідно

продовживши сімейну традицію,

започатковану прадідом ще на по�

чатку минулого століття. Окрім

цього, він зробив — у кращому ро�

зумінні цього слова — гарну

кар’єру. 

До речі, його дружина, Вікторія,

теж із сім’ї військового: її батько,

офіцер, десятки років прослужив у

військовій авіації, а дід пройшов

фронтовими дорогами всю Велику

Вітчизняну війну.

Старший син з дитинства марив

офіцерськими погонами. І свого

досяг. Сьогодні він — лейтенант

Сергій Оверін — командир групи

спеціального призначення 8�го

окремого полку спеціального

призначення, який дислокується у

Хмельницькому і яким ще не так

давно командував його батько.

Сергій у п’ятому поколінні Овері�

них продовжує сімейну традицію,

присвятивши своє життя захисту

Вітчизни. Кілька разів бував за кор�

доном, де разом з підлеглими від�

стоював честь українського вій�

ська на різноманітних змаганнях

підрозділів спеціального призна�

чення. Наприклад, серед 20 груп

спеціального призначення, які

брали участь у змаганнях, демонс�

труючи свій вишкіл під російським

містом Псков, підрозділ Сергія

Оверіна посів одне з перших місць.

Молодший, Андрій, поки що нав�

чається у школі. На запитання, чи

не збирається піти стопами батька

і старшого брата, Ігор відповідає:

«Поки що не визначився». Втім

батько вважає за головне не те,

щоб син обрав долю офіцера, а

щоб виріс порядною людиною,

знайшов гідне місце у житті.

Полковник Ігор Оверін не лю�

бить помпезних слів про патріо�

тизм та обов’язок перед Батьків�

щиною, однак є справжнім патріо�

том України. Він, як кажуть його

колеги, людина конкретних справ,

і вважає, що лише дії найкраще ха�

рактеризують особистість. Зважа�

ючи на життєвий, професійний

шлях офіцера, важко не погоди�

тись з такими твердженнями.

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ, ï³äïîëêîâíèê çàïàñó
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²ñòîð³ÿ ñòâîðåííÿ
Повітряні Сили сьогодні є най�

більш молодим видом Збройних

Сил України, який сформовано на

базі Військово�Повітряних Сил та

Військ Протиповітряної оборони

на початку 2005 р. Цей процес не

був легким. Неодноразово зміню�

вались державні нормативні акти,

які визначали спільне або окреме

існування сил та засобів авіації і

протиповітряної оборони. 

В ПС ЗС України, у відповідності

до Державної програми розвитку

ЗСУ на 2006–2011 рр., успішно

проходять заходи, спрямовані на

підвищення їх боєздатності та опе�

ративних спроможностей виду.

Розпочато процеси створення ав�

томатизованої системи управлін�

ня авіацією та протиповітряною

обороною, побудови єдиного раді�

олокаційного поля в рамках авто�

матизованої системи управління.

Наступний крок — це удоскона�

лення елементів системи управлін�

ня, структур з’єднань та частин.

В цей же період переформовані

авіаційні винищувальні бригади,

штурмова авіаційна бригада, авіа�

ційна бомбардувально�розвіду�

вальна бригада в бригади тактич�

ної авіації, а авіаційні транспортні

бригади — в бригади транспор�

тної авіації. Подальше їх удоскона�

лення відбувається шляхом опти�

мізації чисельності, опанування

нових форм і способів застосуван�

ня, оснащення новими та модерні�

зованими зразками озброєння і

військової техніки, підвищення

рівня підготовки. 

На даному етапі Повітряні Си�

ли — це високоманеврений вид

Збройних Сил, який призначений

для попередження нападу повітря�

ного противника, захисту важли�

вих адміністративно�політичних

центрів і прикриття промислово�

економічних районів, угруповань

Збройних Сил, важливих військо�

вих та інших об’єктів від ударів з

повітря, завоювання переваги у по�

вітрі, авіаційної підтримки військ,

висадки повітряних десантів та бо�

ротьби з десантами противника на

землі і у повітрі, здійснення повіт�

ряних перевезень тощо.

До виконання завдань бойового

чергування з охорони державного

кордону в повітряному просторі та

протиповітряної оборони важли�

вих державних об’єктів щоденно

залучаються понад 3000 осіб осо�

бового складу, до 400 одиниць озб�

роєння та військової техніки. Чер�

гові сили здійснюють протиповіт�

ряну оборону державного кордону

України в повітряному просторі

загальною протяжністю близько

7000 кілометрів. В середньому за

добу виявляють та супроводжують

близько 1600 цілей. 

З початку 2011 року виявлено i

супроводжено понад 480 тис. ці�

лей, виявлено 22 порушення пра�

вил використання повітряного

простору державного кордону Ук�

раїни.

Неодноразово під час проведен�

ня перевірок Президентом Украї�

ни — Верховним Головнокоманду�

вачем Збройних Сил України, Мі�

ністром оборони України чергові

сили з протиповітряної оборони

оцінювались як «готові до вико�

нання завдань за призначенням».

У 2011 році чергові сили перевіря�

лись майже 60 разів, з них 25 разів

польотами контрольних цілей та

33 рази — імітованими цілями.

Сьогодні на захисті повітряного

простору України перебувають лі�

таки третього та четвертого поко�

лінь — бомбардувальники Су�24М,

винищувачі Су�27, Міг�29, штур�

мовики Су�25, розвідники

Су–24мр, транспортні літаки

Ан–26, Іл�76, які за своїми можли�

востями та тактико�технічними

характеристиками не поступа�

ються кращим зразкам бойової

авіаційної техніки провідних авіа�

ційних держав. Війська протипо�

вітряної оборони оснащені висо�

коефективними зенітними ракет�

ними комплексами дальньої дії ти�

пу С�200 та середньої дальності

типу С�300, Бук�М1, радіолокацій�

ними засобами, окремі з яких

здатні здійснювати видачу радіо�

локаційної інформації у реально�

му масштабі часу тощо.

Áîéîâèé âèøê³ë
У 2011 році, згідно з планом бо�

йової та оперативної підготовки,

авіація, зенітні ракетні, радіотех�

нічні та спеціальні війська викону�

вали завдання щодо підтримання

належного рівня бойової підготов�

ки та виучки особового складу

постійним удосконаленням своїх

професійних навичок під час пла�

нових навчань та тренувань.

Зокрема, головні зусилля в підго�

товці органів військового управ�

ління були зосереджені на забезпе�

ченні здатності надійно управляти

підпорядкованими військами (си�

лами), досягненні спроможності

військових частин та підрозділів

виконувати покладені на них зав�

дання за призначенням у будь�

яких умовах.

Цього року у системі бойової

підготовки проведено більше 350

основних заходів, що дало змогу

значно вдосконалити льотний

вишкіл екіпажів та польовий виш�

кіл підрозділів зі складу ОСШР, чер�

гових сил з протиповітряної обо�

рони важливих об’єктів держави.

Особовий склад з’єднань та частин

набув практичного досвіду засто�

сування озброєння та військової

техніки.

При проведенні заходів бойової

та оперативної підготовки вдалося

не допустити зниження, а у вій�

ськових частинах, що входять до

складу ОСШР ЗС України та залуча�

ються до бойового чергування,

підвищити льотний вишкіл і нат�

ренованість льотного складу та йо�

го злагодженість. Організувати ці�

леспрямовану підготовку молодих

льотчиків шляхом включення їх до

складу екіпажів ОСШР.

АКТУАЛЬНО

Ó 2011 ðîö³ áóëî ïðîâåäåíî ïîíàä 
70 ïëàíîâèõ ³ ïîçàïëàíîâèõ çàõîä³â

ì³æíàðîäíîãî â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà,
á³ëüø³ñòü ç íèõ — çà ìåæàìè Óêðà¿íè. 
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Авіаційні частини виконали

більше 350 льотних змін із загаль�

ним нальотом понад 4200 годин.

Середній наліт на визначений екі�

паж становив понад 19 годин, реш�

ти екіпажів — понад 15 годин. 

Основним заходом року, який

дозволив практично оцінити рі�

вень підготовки військових час�

тин Повітряних Сил, було дослід�

ницьке командно�штабне навчан�

ня з органами військового управ�

ління та військами (силами)

«Адекватне реагування�2011». В

ході навчання відбулись бойові

стрільби у підрозділів зенітних ра�

кетних військ на полігоні «Чауда";

льотно�методичний збір; бойові

стрільби по повітряних мішенях

та виконання комплексу льотно�

тактичних вправ з практичним

бомбометанням і пусками ракет

винищувальної авіації; тактико�

спеціальне навчання з окремим

полком дистанційно�керованих

літальних апаратів Повітряних

Сил Збройних Сил України з ве�

денням повітряної розвідки та за�

безпеченням мішенями бойових

стрільб підрозділів зенітних ра�

кетних військ та авіації Команду�

вання Повітряних Сил Збройних

Сил України. До цього масштабно�

го заходу було залучено: від авіа�

ції — більше 30 літальних апаратів

та екіпажів (Су�27, Су�27УБ,

МіГ–29, МіГ–29УБ, Ан�26, Мі�8);

для забезпечення дій інших видів

ЗС України — більше 10 літальних

апаратів (Су�24М, Су�24МР, Су�25,

Іл–76); від зенітних ракетних

військ — до 20 підрозділів, на озб�

роєнні яких зенітні ракетні систе�

ми близької, середньої та дальньої

дії; від військової частини розвід�

ки — до 15 одиниць дистанційно�

керованих літальних апаратів

(ВР–2 «Стриж», ВР�3 «Рейс»), а та�

кож підрозділи радіотехнічних

військ, зв’язку, логістики.

Завершено 2011 навчальний рік,

який був визначений в Збройних

Силах України «Роком технічної

готовності озброєння і військової

техніки та підготовки професійно�

го сержантського складу». 

В авіації відновлено справність

більше 15 літаків різних типів, в зе�

нітних ракетних військах завершу�

ється ремонт зенітного ракетного

комплексу типу С�300. Відновлено

справність вузлів та агрегатів де�

сятків одиниць техніки зі складу

зенітних ракетних комплексів,

комплексів АСУ, радіолокаційних

станцій, які залучені до виконання

завдань бойового чергування.

Створена і діє система підтри�

мання справності і модернізації

авіаційної техніки, до якої входять

органи військового управління,

авіаремонтні заводи та науково�

дослідні установи, головною з

яких є Державний науково�дослід�

ний інститут авіації (ДНДІА), а та�

кож військові частини, які здій�

снюють експлуатацію авіаційної

техніки.

Виробничо�технологічною ос�

новою системи підтримання

справності авіаційної техніки є

авіаремонтні заводи, з кожним із

яких Командування Повітряних

Сил має надзвичайно тісні зв’язки

та створює умови для їх розвитку.

На даному етапі справність існую�

чої техніки бойового складу ми

плануємо підтримувати відповідно

до пріоритетності. Передусім, це

виконання контрольно�віднов�

лювальних робіт та переведення

на експлуатацію за технічним ста�

ном, здійснення ремонту за тех�

нічним станом або середнього

ремонту,

а також капітального ремонту, ви�

конання індивідуального продов�

ження встановлених показників

(строків служби та ресурсів до пер�

шого ремонту, міжремонтного,

встановленого) переважно тієї

техніки, яка вже пройшла ремонт.

Необхідно зазначити, що модер�

нізація авіаційної техніки під час

виконання ремонту або переве�

дення на експлуатацію за техніч�

ним станом на сьогодні є найбільш

ефективним заходом підвищення

її бойового потенціалу. Це дозво�

ляє підтримувати бойову ефектив�

ність літаків при незрівнянно мен�

ших витратах у порівнянні із заку�

півлею нових. 

Разом з тим, вітчизняні підпри�

ємства та науково�дослідні устано�

ви відповідно до проекту Держав�

ної оборонної програми розвитку

озброєння та військової техніки

Збройних Сил України на

2010–2015 роки проводять дослід�

но�конструкторські роботи (ДКР)

зі створення нових зразків авіацій�

них засобів ураження. 

З 2012 року ми перейдемо до ви�

конання дослідно�конструктор�

ських робіт зі створення універ�

сального модуля керування для аві�

аційних бомб, а з 2014 року — до

розробки керованої авіаційної ра�

кети з активною радіолокаційною

головкою самонаведення. Орієн�

товний термін завершення заз�

начених робіт — 2015 рік. 

Відновлення та подаль�

ша безпечна експлуа�

тація парку авіа�

ційної техні�

ки Повіт�

АКТУАЛЬНО

Àâ³àö³éí³ ÷àñòèíè âèêîíàëè á³ëüøå 350
ëüîòíèõ çì³í ³ç çàãàëüíèì íàëüîòîì ïîíàä
4200 ãîäèí. Ñåðåäí³é íàë³ò íà âèçíà÷åíèé
åê³ïàæ ñòàíîâèâ ïîíàä 19 ãîäèí, ðåøòè
åê³ïàæ³â — ïîíàä 15 ãîäèí. 
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ряних Сил можлива переважно

шляхом виконання її заводського

ремонту, переведення на експлуа�

тацію за технічним станом та ін�

дивідуального продовження тер�

мінів служби. Підтримання ж бо�

йового потенціалу — шляхом мо�

дернізації.

Протягом року Повітряні Сили

неодноразово брали участь у захо�

дах міжнародного військового

співробітництва. У 2011 році було

проведено понад 70 планових і по�

запланових заходів міжнародного

військового співробітництва, біль�

шість з них за межами України. 

Основні зусилля співпраці з на�

шими закордонними колегами бу�

ли спрямовані на встановлення і

розвиток зв’язків із відповідними

військовими структурами військо�

во�повітряних сил (ВПС) та проти�

повітряної оборони (ППО) зару�

біжних держав та міжнародними

організаціями з метою зміцнення

воєнної безпеки України, забезпе�

чення її національних інтересів у

сфері оборони, сприяння проце�

сам європейської інтеграції, поши�

рення у світі позитивного іміджу

України та її Збройних Сил.

Повітряні Сили Збройних Сил

України відновили свою участь у

Міжнародному авіасалоні Royal In�

ternational Air Tattoo 2011, який

проходив на базі ВПС Великої Б�

ританії Ферфорд у

графстві Глостершир.

В рамках виконання

міжнародних угод ус�

пішно проведено спіль�

ну українсько�данську

операцію «Північний

сокіл — 2011» (переве�

зено понад 600 тисяч

літрів пального, 35

тонн спеціальної тех�

ніки та інших вантажів

з авіабази ВПС США Ту�

ле на данську полярну

станцію Норд

на півночі острова Гренландія),

підготовлено 2 екіпажі для польо�

тів на міжнародних повітряних

трасах. Здійснено самооцінку

НАТО 2�го рівня двох екіпажів та

літака Іл�76МД. Це забезпечило

можливість розпочати з 1 липня

2011 (до 31 грудня 2011 р.) чергу�

вання екіпажів та літака Іл�76МД у

складі 17�ї ротації Сил негайного

реагування Сил реагування НАТО

та чергування у складі бойової так�

тичної групи ЄС HELBROC; вико�

нано завдання з евакуації громадян

України з Лівії та перевезення вій�

ськової техніки і вантажів за кор�

дон в інтересах Міністерства обо�

рони та «Укрспецекспорту» літака�

ми військово�транспортної авіації

Іл�76.

Основним етапом у підготовці

Повітряних Сил до «Євро�2012»

було проведення в липні багатона�

ціонального навчання «Безпечне

небо – 2011» із залученням підроз�

ділів Повітряних Сил Збройних

Сил України, Військово�Повітря�

них Сил Республіки Польща та

Сполучених Штатів Америки. Під

час навчання проведено самооцін�

ку НАТО 2�го рівня екіпажу та літа�

ка аеромедичної евакуації Ан�26

«Віта».

Також військово�транспортна

авіація виконала повітряне переве�

зення вертольотів та інших ванта�

жів для забезпечення ротації укра�

їнського миротворчого контин�

генту, який на сьогодні успішно ви�

конує завдання у складі Місії ООН

в Ліберії.

Успішно проведено двостороннє

командно�штабне тренування з

органами управління і

черговими силами з ППО Повітря�

них Сил Збройних Сил України,

Військово�Повітряних Сил Рес�

публіки Білорусь та Російської Фе�

дерації з практичним відпрацю�

ванням дій чергових сил з ППО по

порушниках державного кордону

та по повітряних суднах, що

зазнали нападу повітряних теро�

ристів. 

Одним із важливих цьогорічних

заходів підготовки стало проведе�

не влітку тренування з ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій

техногенного, природного харак�

теру та можливих терористичних

актів на базі однієї із військових

частин логістики, що на Хмель�

ниччині. Проведення зазначеного

заходу дало змогу на практиці від�

працювати питання організації

взаємодії з місцевими органами

виконавчої влади, підрозділами

МНС, МВС, підрозділами військо�

во�медичних структур.

Головною метою підготовки По�

вітряних Сил у 2012 навчальному

році є набуття та удосконалення

рівня злагодженості органів вій�

ськового управління у перспектив�

ній організаційно�штатній струк�

турі, забезпечення спроможності

військ (сил) виконувати завдання

за призначенням. 

Сьогодні в Повітряних Силах

відпрацьований проект Концепції

подальшого реформування і роз�

витку Військово�Повітряних Сил

Збройних Сил України на період

до 2017 року, де визначено основні

напрями та завдання подальшого

реформування і розвитку Військо�

во�Повітряних Сил Збройних Сил

України відповідно до принципів і

пріоритетів державної політики у

сфері національної безпеки і обо�

рони. Це в свою чергу забезпечить

формування якісно нового виду

Збройних Сил, який в загальній

системі Збройних Сил України не

тільки задовольнятиме потреби за�

безпечення збройного захисту на�

ціональних інтересів, а й макси�

мально відповідатиме економіч�

ним і мобілізаційним можливос�

тям держави.

АКТУАЛЬНО

Ñòâîðåíà ³ ä³º ñèñòåìà ï³äòðèìàííÿ
ñïðàâíîñò³ ³ ìîäåðí³çàö³¿ àâ³àö³éíî¿ òåõí³êè,

äî ÿêî¿ âõîäÿòü îðãàíè â³éñüêîâîãî
óïðàâë³ííÿ, àâ³àðåìîíòí³ çàâîäè òà íàóêîâî-

äîñë³äí³ óñòàíîâè.
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…Великий і величний сіро�синьо�

блакитний «Фланкер», швидко

стартує та за декілька десятків се�

кунд відриває шасі від злітно�по�

садкової смуги, здіймаючись в не�

бо. Мить — і бойового винищувача

вже не видно: розтанув десь далеко

у хмарах. Минає хвилин десять, і

Су�27 проноситься на гранично

малій висоті над летовищем та

знову стрімко злітає ввись. Краса,

що й казати! Хіба міг чверть століт�

тя тому курсант Харківського льот�

ного училища Сашко Оксанченко

мріяти про те, що настане день, ко�

ли його визнають льотчиком ро�

ку?! Навряд чи! Про Су�27 — так, не

міг не мріяти, адже до училища він

вступив у 1985�му, якраз тоді, коли

перші авіаційні полки Військово�

Повітряних Сил почали отримува�

ти цю новітню машину, фронто�

вий винищувач 4�го покоління.

Мріяв, але літати спочатку довело�

ся як і всім, на «літаючій парті»,

Л–39, а згодом — на вже тоді ста�

ренькому Міг�21, який, втім, до

сьогодні перебуває на озброєнні

десятків країн світу.

Пам’ятаєте з воєнних фільмів, як

колись, закінчуючи льотні школи й

училища, хлопці�соколи рвалися

на фронт, але кращих із них зали�

шали інструкторами в навчальних

полках? Тоді для юних пілотів це

було справжньою трагедією. У по�

воєнні роки, звичайно, подібні

призначення випускники авіацій�

них училищ льотчиків сприймали

значно спокійніше. Стати льотчи�

ком�інструктором у навчальному

авіаційному полку означало й оз�

начає сьогодні те, що цей випус�

кник — найкращий, адже саме йо�

му можна доручити таку відпові�

дальну справу, як навчання моло�

дої льотної зміни. Дійсно, «ставити

на крило» молодь може далеко не

кожен навіть дуже непоганий пі�

лот. Але випускник Харківського

вищого військового авіаційного

училища льотчиків лейтенант

Олександр Оксанченко був визна�

ний саме таким, тому не поїхав до

стройової частини кудись у Запо�

ляр’я чи до Групи радянських

військ у Німеччині, був на�

правлений до Великої Кручі, на

Полтавщину, де на той час дисло�

кувався навчальний авіаційний

полк його рідного училища. Те, що

не якогось іншого училища — не

дивно: такими кадрами не розки�

даються!..

У навчальному полку офіцер

служив п’ять з половиною років —

до самого його розформування у

1996�му. Кому доводилося служи�

ти у частинах, які потім розфор�

мовувалися, знає, як це нелегко.

По�перше, перестає існувати рідна

частина, по�друге, доводиться

прощатися з колективом, у якому

роками служив, а, по�третє, на

жаль, практика свідчить: рідко ко�

ли з розформованої частини до�

водиться йти на підвищення… Ось

і капітан Оксанченко був змуше�

ний з посади командира ланки

йти знову на посаду старшого

льотчика. Але вже не навчального,

а винищувального авіаційного

полку. Зате — на батьківщину, в

Дніпропетровськ.

Дуже швидко льотчик до�

вів свою професій�

ну майстер�

ність, і вже через пів�

року йому доручили ланку. Ще

півроку — й розформовується і

цей полк!.. На жаль, у добу рефор�

мування Збройних Сил України

це — типовий випадок…

Знову починати прийшлося у

Миргороді. Але — вже одразу на тій

посаді, з якої прийшов. Ланкою ви�

нищувачів Су�27 офіцер команду�

вав трохи більше шести років.

А потім був призначений на посаду

штурмана авіаційної бази.

У 2007 році майор Оксанченко

став заступником командира ес�

кадрильї. На цій посаді у 2008�му

брав участь у цільових польотах на

класну кваліфікацію, того ж року —

у складі екіпажу літав у парадному

розрахунку над святковим Хреща�

тиком. А вже через кілька днів після

параду — супроводжував та знищу�

вав керованими ракетами класу

ТИСЯЧА СІМДЕСЯТ ГОДИН

ПІДПОЛКОВНИКА
ОКСАНЧЕНКА
Ó ñåðåäîâèù³ ëüîò÷èê³â Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ïð³çâèùå
ï³äïîëêîâíèêà Îëåêñàíäðà Îêñàí÷åíêà â³äîìî âñ³ì ³
êîæíîìó. Ïî-ïåðøå, íå òàê âæå é áàãàòî ó íàñ ëüîò-
÷èê³â, ùîá õòîñü ³ç íèõ êîãîñü íå çíàâ, íó ³, ïî-äðóãå,
íàéêðàù³ ç íèõ çàâæäè â³äîì³ âñ³ì. Çàñòóïíèê êîìàí-
äèðà áðèãàäè òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿ ç ëüîòíî¿ ï³äãîòîâêè
â³éñüêîâèé ëüîò÷èê 1-ãî êëàñó ï³äïîëêîâíèê Îëåê-
ñàíäð Îêñàí÷åíêî — ÿêðàç ³ç òàêèõ. ² îñü çà ï³äñóìêà-
ìè 2011 íàâ÷àëüíîãî ðîêó öåé îô³öåð âèçíàíèé
íàéêðàùèì. Â³í âèáîðîâ ïåðøå ì³ñöå â íîì³íàö³¿
«Ëüîò÷èê ðîêó».
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24 ëèñòîïàäà íà àåðîäðîì³ ÄÏ «Çàïîð³çüêèé äåðæàâíèé àâ³àðåìîíòíèé çà-

âîä «Ì³Ãðåìîíò» â³äáóëàñÿ ïåðåäà÷à ÷åðãîâî¿ ïàðò³¿ ìîäåðí³çîâàíèõ ë³òàê³â

Ñó-25Ì1 ïðåäñòàâíèêàì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Äî â³éñüêîâî¿ ÷àñòè-

íè ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïîâåðíóëèñü äâà ìîäåðí³çîâàíèõ øòóðìîâèêè.

Ìîäåðí³çîâàí³ ë³òàêè îáë³òàëè ëüîò÷èêè-âèïðîáóâà÷³ ÄÏ «Ì³Ãðåìîíò» Ã. Ãðè-

ùåê òà Þ. ßêîâóííèê. Íà â³éñüêîâîìó àåðîäðîì³ ë³òàêè ïðèéíÿëè ëüîò÷èêè òà

òåõí³êè â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ç äîñâ³äîì åêñïëóàòàö³¿ òåõí³êè öüîãî òèïó. 

Ìîäåðí³çàö³ÿ ë³òàêà Ñó-25, âèêîíàíà íà ÄÏ «Ì³Ãðåìîíò»,

ïîëÿãàº, ïî-ïåðøå, â çàì³í³ àíàëîãîâîãî ïðèö³ëó ë³òàêà

Ñó-25 íà öèôðîâèé. Öå äîçâîëÿº ï³äâèùèòè òî÷-

í³ñòü ïðèö³ëþâàííÿ ïðèáëèçíî íà 30%. Ïî-äðó-

ãå, çà ðàõóíîê âñòàíîâëåííÿ ñóïóòíèêîâî¿ ñèñ-

òåìè íàâ³ãàö³¿ ë³òàê çäàòíèé óðàæàòè ö³ë³ íà-

â³òü òîä³, êîëè ëüîò÷èê ¿õ íå áà÷èòü, àëå â³äîì³

¿õí³ êîîðäèíàòè. Ë³òàê ìîæå çàñòîñîâóâàòè

øòàòí³ çàñîáè óðàæåííÿ íàçåìíèõ ö³ëåé

âäåíü ³ âíî÷³, â óìîâàõ ïîãàíî¿ âèäèìîñò³.

Âòðè÷³ ï³äâèùåíà âèñîòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ

îçáðîºííÿ. À öå äîçâîëÿº çàïîá³ãòè óðàæåííþ ë³-

òàêà ÏÇÐÊ òà çàñîáàìè çåí³òíî¿ àðòèëåð³¿. Çìåíøåíî

÷àñ ïåðåáóâàííÿ ë³òàêà íàä ö³ëëþ. Âñòàíîâëåíî ìîäóëü

ïîâ³òðÿíèõ ïàðàìåòð³â ÌÏÏ-1-1Â òà áîðòîâèé ðåã³ñòðàòîð

öèôðîâèõ ïàðàìåòð³â ÁÐÖÏ.

Âñ³ íîâ³ ñèñòåìè ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Êð³ì òîãî, ñèñòåìà ñóïóòíèêîâî¿

íàâ³ãàö³¿ îá’ºäíàíà ç³ øòàòíèì íàâ³ãàö³éíèì êîìïëåêñîì ë³òàêà. Öå äàëî ìîæ-

ëèâ³ñòü âèâåñòè ñèãíàëè â³ä íîâèõ ñèñòåì íà ³ñíóþ÷³ ïðèëàäè. Òàêèì ÷èíîì,

äëÿ ëüîò÷èêà â³äîáðàæåííÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çì³íèëîñÿ íå äóæå ñóòòºâî. Ïðî-

òå âñå öå äîçâîëÿº «ïðàöþâàòè» íàâ³òü òîä³, êîëè íå ìàº ñèãíàë³â ç íàçåìíèõ

ðàä³îòåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ³ãàö³¿ ³ îáëàäíàííÿ íå ïðèéìàº ñèãíàë ³ç ñóïóòíèêà.

Òîáòî ïåâíèé ÷àñ ë³òàê ìîæå ëåò³òè â àâòîíîìíîìó ðåæèì³. 

Âñå âñòàíîâëåíå îáëàäíàííÿ, îá’ºäíàíå â êîìïëåêñ, äîçâîëèëî îòðèìàòè

äîñèòü âèñîêèé ðåçóëüòàò áîéîâîãî çàñòîñóâàííÿ. Ïðîâåäåí³ âèïðîáóâàííÿ

ïîêàçàëè, ùî íàâ³òü ëüîò÷èê ³ç ñåðåäí³ìè íàâè÷êàìè ëüîòíî¿ ðîáîòè ïðè çàñ-

òîñóâàíí³ êîìïëåêñó îáëàäíàííÿ, âñòàíîâëåíîãî íà ìîäåðí³çîâàíîìó ë³òàêó,

ìîæå âèêîíóâàòè áîéîâ³ çàâäàííÿ ç òî÷í³ñòþ, ùî íàáàãàòî ïåðåâèùóº îö³íêó

«â³äì³ííî».

Ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ñòàâ ìîæëèâèì çàâäÿêè òîìó, ùî ì³æ ï³äïðèºìñòâà-

ìè-ó÷àñíèêàìè ïðîåêòó áóëà íàëàãîäæåíà ñò³éêà êîîïåðàö³ÿ. Êð³ì ÊÏ ÑÏÁ

«Àðñåíàë», íà ÿêîìó ñòâîðåíî íîâèé öèôðîâèé ïðèö³ë, äî ïðîâåäåííÿ ìîäåð-

í³çàö³¿ ë³òàêà Ñó-25 äîëó÷èëèñü é ³íø³ ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêè. Öå ÄÏ «Îð³-

çîí-Íàâ³ãàö³ÿ» ç ì. Ñì³ëà ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ òà ÂÀÒ «Àâ³àêîíòðîëü». Òàêîæ

ïîâíîïðàâíèìè ó÷àñíèêàìè ðîá³ò ñòàëè Äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòè-

òóò àâ³àö³¿ òà Äåðæàâíèé àâ³àö³éíèé íàóêîâî-âèïðîáíèé öåíòð.

Íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä 04.03.2010 ð. ë³òàêè Ñó-25ÓÁÌ1 òà

Ñó-25Ì1 ïðèéíÿò³ íà îçáðîºííÿ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
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«повітря�повітря» дистанційно ке�

ровані літальні апарати над аква�

торією Чорного моря. Ще через

рік досвідчений льотчик та коман�

дир Оксанченко очолив ескадри�

лью.

У льотній біографії підполков�

ника Олександра Оксанченка ос�

танніх років були: двостороннє

командно�штабне тренування з

органами управління та чергови�

ми силами з протиповітряної

оборони Повітряних Сил Зброй�

них Сил України та Військово�

Повітряних Сил Російської Феде�

рації; участь у статичному показі

авіаційної техніки на угорській

авіабазі «Кечкемет» та на англій�

ській авіабазі «Фейфорд», міжна�

родні українсько�американсько�

польські навчання «Безпечне не�

бо — 2011» та ще багато цікавих

епізодів льотної роботи. Крім

того, заступ�

ник командира бригади з льотної

підготовки підполковник Оксан�

ченко несе бойове чергування у

системі протиповітряної оборо�

ни України вдень і вночі. В служ�

бовій характеристиці офіцера,

між іншим, записано: «Літає впев�

нено та сміливо. Передумов до

льотних подій та інцидентів з

власної вини не має. Швидко орі�

єнтується та вміло діє за складних

обставин… Має загальний наліт

1070 годин…»

Ось такі вони, 1070 годин під�

полковника Оксанченка! 1070 го�

дин — третина життя кращого

льотчика 2011 року, проведена в

улюбленій стихії, в небі! 

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

АКТУАЛЬНО
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На полігоні колектив Житомир�

ського військового інституту іме�

ні С.П.Корольова Національного

авіаційного університету, який

очолює полковник Юрій Даник,

підбивав підсумки кількарічної ро�

боти зі створення у Збройних Си�

лах України єдиної автоматизова�

ної системи управління тактич�

ною ланкою, найважливішим еле�

ментом якої були розвідувальні

безпілотники. Ця система дозво�

лила цілеспрямовано керувати

будь�якими бойовими одиницями,

а бійці фактично перетворювали�

ся в «електронних солдатів», коли в

реальному часі ефективно працю�

вала ланка «безпілотник — солдат». 

— Застосування такої системи

посилює бойові можливості так�

тичних формувань в рази у порів�

нянні з тими засобами, які нині

застосовують у військах, — розпо�

відає Юрій Даник. Перед ним —

ноутбук з топографічною картою.

По екрану повзуть мітки підрозді�

лів, які маневрують. Поруч — моні�

тори, на які транслюється картин�

ка з кількох різнотипних безпілот�

них розвідників і приходять тек�

стові накази командування.

Êðàùå îäèí ðàç ïîáà÷èòè,
í³æ ñòî ðàç³â ïî÷óòè

— Цифровий підрозділ — це, по�

перше, цифрові засоби розвід�

ки, — не відриваючись від моніто�

ру, пояснює полковник. — Раніше у

нас як було? Відправляли літак з

аналоговим фотообладнанням,

потім розшифровували зображен�

ня з отриманих фото місцевості.

А на тактичному рівні підслухову�

вали лінії зв’язку, відправляли роз�

відників, навіть брали «язика». По�

тім всі ці дані з різних джерел зби�

рали докупи, аналізували. Звісно,

був ризик для людей, та й багато

часу витрачалося. Додайте й те, що

противник теж не чекає, сучасні

підрозділи постійно в русі, війська

активно маневрують. Сьогодні ко�

мандирам для ухвалення рішень

вкрай потрібно знати місцезна�

ходження «своїх» та «чужих» у ре�

альному часі, особливо ж, коли

триває бій. Саме для цього якнай�

краще підходять маленькі безпі�

лотні апарати, які можуть подовгу

перебувати у повітрі над полем

АКТУАЛЬНО

ДРОНІВ

ВИКЛИК

Ñòèëóñ, àéïîä òà íîóòáóê — öå íå «äæåíòëüìåíñüêèé
íàá³ð» îô³ñíîãî êåð³âíèêà, à íîâ³ çàñîáè âåäåííÿ ñó-
÷àñíî¿ â³éíè. Ó òîìó, ùî äðîíè âæå íå ïåðñîíàæ³ ê³-
íîôàíòàñòèêè, êîðåñïîíäåíò æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿-
íè» ïåðåêîíàâñÿ, â³äâ³äàâøè çàêëþ÷íó ñòàä³þ íàâ-
÷àíü «Àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ–2011» íà Æèòîìèð-
ñüêîìó â³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³. Â «á³é» íàø³ â³éñüêîâ³
âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ Çáðîéíèõ Ñèë éøëè çà êîìàí-
äàìè, îòðèìàíèìè ç êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ. Â ðîçâ³äö³
òà ö³ëåâêàçàíí³ ¿ì äîïîìàãàëè áåçï³ëîòí³ ë³òàëüí³
àïàðàòè, à êîìàíäèðè îòðèìóâàëè íà ìîí³òîðè ïåð-
ñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â íå ò³ëüêè ³íôîðìàö³þ ïðî òå,
äå ñàìå ïåðåáóâàº òîé ÷è ³íøèé ñîëäàò, òàíê ÷è ÁÌÏ,
àëå ³ â³äåîñèãíàë, ÿêèé äîçâîëÿâ ïîáà÷èòè âñå, ùî
áà÷èòü åëåêòðîííå îêî êðèëàòîãî ðîáîòà.
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бою. Наша система управління так�

тичними ланками може працюва�

ти з будь�якими пересувними ко�

мандними пунктами, бойовими

машинами, в тому числі з безпілот�

никами, звичайними бойовими лі�

таками і навіть з космічними су�

путниками. 

— Дані щодо цілей від безпілот�

ників надходять на комп’ютер, —

показує на електронний планшет

курсант п’ятого курсу інституту

Ігор Марцеха. — Я одразу бачу, що

це за техніка — БМП чи танк, отри�

мую дані стосовно відстані до цілі

та напрямку руху. А ось тепловізій�

на камера з цього безпілотника пе�

редає теплове зображення прихо�

ваних в кущах спецназівців «про�

тивника», яких візуально помітити

практично неможливо.

Ùî ìè ìàºìî?
Не будемо наводити статистику

різних державних і недержавних

організацій про переваги безпі�

лотників: даних повно в тому ж Ін�

тернеті. Краще подумаємо над тим,

як створити власну подібну зброю

і як захиститися від ворожої. Заці�

кавлені «справою дронів» ми відві�

дали науково�практичний семінар

«Заходи щодо розвитку тактичних

і оперативно�тактичних безпілот�

них авіаційних комплексів ЗС Ук�

раїни», який відбувся у Києві на ба�

зі Державного науково�дослідного

інституту авіації. 

— На озброєнні у нас перебува�

ють два типи безпілотних авіаком�

плексів радянського виробництва.

Це комплекси ВР�2 «Стриж» та

ВР–3 «Рейс», — розповідає началь�

ник управління — головний інже�

нер авіації Повітряних Сил ЗС Ук�

раїни генерал�майор Володимир

Самулєєв. — У нас цих комплексів

достатня кількість, яка повністю

задовольняє потреби наших

Збройних Сил. 

Фактично у нас вже є на озбро�

єнні роботи зі стартовою вагою

близько тонни, турбореактивни�

ми двигунами і швидкістю

900–1000 км/год, які у подаль�

шому можуть бути модернізовані

на вітчизняних заводах. Застарілі

«Стрижі» та «Рейси» призначені

для виконання завдань на опера�

тивно�тактичному рівні з тактич�

ним радіусом дій 400 і 75 кіломет�

рів відповідно. 

— Їх дуже ефективно використо�

вують також під час навчань і зе�

нітно�ракетних військ, і авіації як

мішені, — продовжує розповідь

полковник Володимир Самулє�

єв. — Хочу наголосити, що саме Чу�

гуївський ремонтний завод, як

провідне підприємство у цій сфері,

є виконавцем дослідно�конструк�

торської роботи щодо створення

мішеневого комплексу на базі ВР�3

«Рейс». На них встановлено сучасні

системи позиціонування із супут�

никовою навігацією, системи при�

мусового припинення польоту та

деякі інші системи, що дозволяють

ефективно застосовувати ці ком�

плекси. 

Ñó÷àñí³ áîéîâ³ «áåçï³ëîòíèêè»,
ùî öå òàêå? 

На семінарі обговорювали за�

гальні якості апаратів, які вкрай

потрібні нашим Збройним Силам,

як кажуть, «вже вчора». По�перше,

це машини, спроможні запускати�

ся «з руки» або з простих компак�

тних пускових на базі легкових

авто. Апарати повинні мати швид�

кість до 100–200 км/год і нести ко�

рисне навантаження від кількох�

сот грамів до кількох кілограмів,

бути спроможними вести тактич�

ну розвідку і посилювати можли�

вості рот та батальйонів Сухопут�

них військ навіть нечисленних та

погано озброєних. Жодного тако�

го апарата немає в силових струк�

турах держави.

По�друге, не менш гострою є

потреба і в апаратах середнього

розміру, вагою кількасот кілогра�

мів, здатних тривалий час перебу�

вати у повітрі для патрулювання

районів бойових дій. Такий апарат

дозволяв би здійснювати коригу�

вання вогню частин артилерії по

закритих цілях у реальному часі,

що раніше без залучення людини

було неможливо. 

У нас в Україні схожий за класом

комплекс існує і його можна з ча�

сом «довести до військових пот�

реб». Розробив і випускає його Чу�

гуївський авіаремонтний завод.

В комплексі 4 або 5 повітряних

дронів і коштує він близько 3 млн

євро. Безпілотники мають багато і

«цивільних» завдань, було б дер�

жзамовлення на їх придбання, пе�

реобладнання під військові завдан�

ня та використання.

Найдосконаліші безпілотники —

це важкі апарати стратегічного

призначення з радарами та найсу�

часнішою оптико�електронною

апаратурою на борту. Без них нині

у світі не обходиться жодна вій�

ськова операція. Такі повітряні

дрони високотехнологічні, ство�

рені з композитів, тому майже не

помітні на радарах, можуть пере�

бувати в повітрі десятки годин і

цілком спроможні замінити більш

вразливі й дорогі літаки�розвідни�

ки з екіпажами всередині. До цих

безпілотників�універсалів можна

віднести також і апарати, які не�

суть на собі кероване озброєння.

Тобто одразу знаходять цілі і їх

знешкоджують, що дозволяє дис�

танційно вести бій з мобільними

об’єктами противника. 

ЖИТТЯ ВІЙСЬК

Êîìàíäèðàì äëÿ óõâàëåííÿ ð³øåíü 
ïîòð³áíî çíàòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
ïðîòèâíèêà ó ðåàëüíîìó ÷àñ³. 
Ñàìå äëÿ öüîãî ÿêíàéêðàùå ï³äõîäÿòü
ìàëåíüê³ áåçï³ëîòí³ àïàðàòè.
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Але чи дуже потрібні нам такі до�

рогі дрони, здатні забезпечувати

глобальну перевагу у повітрі?

— В дійсності щось подібне ство�

рювати абсолютно з нуля це, м’яко

кажучи, несерйозна постановка

завдань, — говорить заступник го�

ловного інженера, начальник про�

ектного відділу КБ «Луч» Петро

Яковенко, — і США, і Ізраїль, і інші

країни, які створювали безпілотні

комплекси для військових цілей,

завжди мали під них державні

програми. Тому що це дуже відпо�

відальна робота, яку повинні вико�

нувати саме державні підприємс�

тва, що мають вже на це право і

пройшли серйозну школу розро�

бок під керівництвом провідних

військових інститутів. І в України є

вже кооперація таких підприємств

і КБ, які спроможні створювати і

виробляти БПЛА. Але апарати в ос�

новному випускаються для цивіль�

них завдань і не мають систем збо�

ру інформації, що підходили б для

військового застосування. Тому на�

ші комплекси ВР�2 і ВР�3 на сьо�

годні залишаються кращими у світі

за технічними характеристиками і

мають унікальні можливості безае�

родромного базування та старту.

Нам, можливо, і не потрібно брати

приклад з США з їхньою концепці�

єю глобальної переваги у повітрі.

У нас трохи інше завдання. Ми —

мирна країна, яка повинна захи�

щати своє небо і виконувати зав�

дання, що стоять перед власними

Збройними Силами. І якщо на

«Рейсах» та «Стрижах» модернізу�

вати системи навігації і обробки

інформації, а це цілком можливо

на вітчизняних підприємствах, і

включити їх у єдину систему ко�

мандирських оперативних рі�

шень, то ці комплекси отримають

зовсім інші бойові якості і ТТХ. 

Ще одним значним проектом,

що зміг би швидко підняти еконо�

міку і нагадати, що ми все ще кос�

мічна держава, є дрон з безпілот�

ної транспортно�космічної систе�

ми від Державного підприємства

КБ «Південне».

— Система призначена для виво�

ду космічних апаратів на низькі

навколоземні орбіти за допомо�

гою висотного БПЛА, — доповів на

семінарі начальник науково�дос�

лідного проектного сектора

Державного підприємства КБ «Пів�

денне» Михайло Полуян, — старт і

приземлення його передбачені в

«літаковому» режимі на смузі дов�

жиною не менш 2,5 кілометра. Піс�

ля зльоту БПЛА набирає швидкість

4–6 Маха, і на висоті 30 км від’єд�

нує триступеневу ракету�носія. Да�

лі ракета продовжує свій політ,

доставляючи космічний апарат з

корисним навантаженням до 40 кг

на орбіту, а висотний БПЛА знижу�

ється і сідає на аеродромі. 

ßêùî çàâòðà â³éíà…
Визнаємо, що воювати з таким

противником, як невеличкі безпі�

лотники, буде дуже незручно. Пот�

рібні нові системи РЛС. Відправля�

ти вертоліт, бойовий винищувач з

екіпажами на знешкодження неве�

ликого шматка пластику — справа

малоефективна і пов’язана з ризи�

ком втрати пілотів. Вже сам виліт, а

це — завжди пальне, боєприпаси,

ресурс літака, обслуговування, в

поєднані коштуватиме більше, ніж

виробництво кількох нових неве�

личких БПЛА. Їх, при розвинутій

промисловості, збирають на кон�

веєрі ті ж самі роботи стільки,

скільки буде необхідно. Стріляти

ракетою ППО по такій крихітці?..

Взагалі нереально. До речі, дронів

під час бою, як правило, поєднують

у спільні мережі дублювання збору

та передачі розвідданих і де гаран�

тія, що таких «пташок» не буде

зграя або навіть рій. Може не такий

рій, як описував у своїх оповідан�

нях наприкінці минулого століття

фантаст Станіслав Лем, але, з огля�

ду на нанотехнології, чому б ні? 

Візьмімо засоби РЕБ — вони

б’ють локально, а «зграя» дронів мо�

же діяти навіть по всьому театру во�

єнних дій. До того ж установки що�

до створення завад громіздкі, вип�

ромінюють електромагнітні хвилі і

«світяться у всій красі», підставляю�

чись під удар зовсім дешевих ан�

тиРЛСних ракет ще першого поко�

ління. Будуть «діри», якими скорис�

таються маленькі безпілотники. Во�

рог може навіть дозволити кільком

своїм апаратам «героїчно» загину�

ти, відтягнувши на себе увагу, час і

засоби враження, щоб інші в іншо�

му місці приховано, автономно

продовжували виконувати завдан�

ня. Як не крути, але залишається бій

за сценарієм: «дрон проти дрона». 

Врахуємо, що так само як і інші

види озброєння, сучасні безпілот�

ники, незважаючи на зовнішньо

простуватий вигляд (маленький

планер і пара авто), насправді ні

що інше, як достатньо складний

комплекс з технологічно насиче�

ним наземним обладнанням і

електронікою. Врешті�решт, після

навчань «Адекватне реагування –

2011», де на практиці вивчалися

можливості всіх типів БПЛА, при�

ходиш до висновку, що в першу

чергу потрібно озброїти команди�

рів апаратурою, яка б дозволяла

взаємодіяти з безпілотниками, та

навчити їх азам користування нею. 

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

АКТУАЛЬНО

Íàéäîñêîíàë³ø³ áåçï³ëîòíèêè — öå âàæê³
àïàðàòè ñòðàòåã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ
ç ðàäàðàìè òà íàéñó÷àñí³øîþ îïòèêî-
åëåêòðîííîþ àïàðàòóðîþ íà áîðòó. 
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За великим рахунком, Ай�Петрі —

це не лише гора, а плато з двома

верхівками. Біля підніжжя цієї ви�

сокої, як для Кримських гір, вер�

шини — мальовничий заповідний

сосновий бір. На різних висотах

гірських утворювань — розмаїття

представників флори і фауни

кримського півострова. А деякі з

рослин, занесених до Червоної

книги, ростуть лише тут. Краса та й

годі! І ось, посеред всієї цієї краси,

на більшій верхівці, що має назву

Бедене�Кир (Перепелина гора), —

кулі радіолокаційних станцій ба�

тальйону, яким командує досвідче�

ний офіцер підполковник Сергій

Гаріст. Так, частина дислокується у

напрочуд гарному й мальовничо�

му куточку нашої країни. Проте —

як нелегко тут взимку!.. Тут, на вер�

хівці гори, і влітку температура по�

вітря нижча, ніж біля її підніжжя,

приблизно на 10 градусів. А в зи�

мовий період вона може опускати�

ся до — 250С, а швидкість вітру ся�

гає 52 м/с! Для забезпечення жит�

тєдіяльності у невеликому гарнізо�

ні заздалегідь створюють зимові

запаси продовольства, пально�

мастильних матеріалів та інших

матеріальних засобів. Всього тут

живуть 40 сімей та 15 неодруже�

них військовослужбовців. Дітей у

гарнізоні — 38. 

На час формування цієї військо�

вої частини її чисельність станови�

ла понад п’ятсот військовослуж�

бовців. Коли Центр вже було сфор�

мовано, а житлові будинки лише

починали будувати, офіцери й

старшини мешкали в Ялті, в сана�

торії. Це вже потім, коли на Ай�Пет�

рі з’явився перший будинок, вони

отримали змогу перевезти сюди

свої сім’ї. Незважаючи на важкі по�

годні умови, як тоді, так і сьогодні,

завдання з бойового чергування в

системі протиповітряної оборони

виконували й виконують постійно.

Спочатку на озброєнні баталь�

йону були радіолокаційні станції

типу «Обсерваторія», розроблені у

перші повоєнні роки. Сьогодні ж

на озброєнні батальйону перебу�

вають радіолокаційні станції, ви�

пущені радянською «оборонкою» в

період її розквіту. Це — радіолока�

ційні комплекси «Оборона», «Ал�

тай» та «Межа�М». Можливості цих

станцій, а також розташування ба�

тальйону в гірській місцевості на

висоті 1320 метрів дозволяє здій�

снювати радіолокаційний кон�

троль за узбережжям країн Чорно�

морського регіону та забезпечува�

ти бойовою інформацією частини

зенітних ракетних військ та авіації.

Таким чином, перебуваючи на ці�

лодобовому бойовому чергуванні,

ця військова частина виконує бо�

йове завдання з охорони та оборо�

ни Державного кордону України в

повітряному просторі, а також

здійснює контроль за перельотами

повітряних суден усіх держав в ба�

сейні Чорного моря у взаємодії з

Сімферопольським районним

центром управління повітряним

рухом. Протягом року батальйон

супроводжує в середньому до

160 000 повітряних цілей. Про

важливість цієї частини у системі

протиповітряної оборони країни

красномовно свідчить перелік

представників керівного складу

вітчизняних Збройних Сил, які у

різні часи відвідували Ай�Петрі. Се�

ред них: Міністр оборони України

Валерій Шмаров, заступник Мініс�

тра оборони України — команду�

вач Військ ППО України генерал�

полковник Олександр Стеценко,

начальник Генерального штабу

ЗС України — генерал�полковник

Олександр Затинайко, заступник

Міністра оборони України — ко�

мандувач Військ ППО України ге�

нерал�полковник Володимир Тка�

чов, Головнокомандувач Військ

ППО Збройних Сил України, а зго�

дом — командувач Повітряних Сил

Збройних Сил України генерал�

полковник Анатолій Торопчин, ко�

мандувач Повітряних Сил Зброй�

них Сил України генерал�полков�

ник Іван Руснак та командувач По�

вітряних Сил Збройних Сил

України генерал�полковник Сер�

гій Онищенко.

Така ось цікава та без перебіль�

шення унікальна військова частина

стала цьогоріч радіотехнічним ба�

тальйоном року. Униз, до підніжжя

гори, дістаються або автомобілями,

або найдовшою у світі безопорною

канатною дорогою. Взимку подеку�

ди так замітає, що шансів спустити�

ся жодних. Доводиться зимувати у

повністю автономному режимі.

А що робити?! Служба — не мед, та

несуть її ай�петринці сумлінно. За

повітряні кордони у їхньому нап�

рямку можна бути спокійними!

Îëåêñ³é ÒÐÈÃÓÁ

ЖИТТЯ ВІЙСЬК

НА БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ
ПОНАД ХМАРАМИ

ª ó â³ò÷èçíÿíîìó â³éñüêó ÷àñòèíè, ùî äèñëîêóþòüñÿ
ó ñòîëèö³ òà îáëàñíèõ öåíòðàõ, à º ÷èìàëî é òàêèõ, ùî
çàãóáèëèñÿ äåñü ïîñåðåä ë³ñ³â ÷è áóêâàëüíî ïîíàä
õìàðàìè — íà âåðõ³âêàõ ã³ð, êóäè ä³ñòàòèñÿ ìîæíà ëè-
øå çà ãàðíèõ ïîãîäíèõ óìîâ. Ñàìå òàêîþ â³éñüêîâîþ
÷àñòèíîþ º ðàä³îòåõí³÷íèé áàòàëüéîí, â³äîìèé çà ì³ñ-
öåì ñâîº¿ äèñëîêàö³¿, ÿê «Àé-Ïåòð³» — çà ³ìåíåì ãîðè,
íà ÿê³é ãîðäî çä³éìàºòüñÿ íàä ×îðíèì ìîðåì. Çà ï³ä-
ñóìêàìè íèí³øíüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó öÿ â³éñüêîâà
÷àñòèíà áóëà âèçíàíà êðàùèì ðàä³îòåõí³÷íèì áàòàëü-
éîíîì ó Ïîâ³òðÿíèõ Ñèëàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.



АКТУАЛЬНО

БУДУВАТИ ВІЙСЬКОВО�
МОРСЬКІ СИЛИ —
СПРАВА ВСЕНАРОДНА
Командувач ВійськовоLМорських Сил України
адмірал Віктор МАКСИМОВ:
20-ë³òòÿ Çáðîéíèõ Ñèë — öå ñâÿòî íå ëèøå â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, à é óñ³º¿ êðà¿íè,
âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àäæå â³éñüêî — îäèí ³ç íåâ³ä’ºìíèõ ³íñòèòóò³â äåðæà-
âè. Íàø³é Â³ò÷èçí³, çâè÷àéíî, ïîòð³áíà íàä³éíà îáîðîíà. Ñüîãîäí³ ìîæíà ç óïåâ-
íåí³ñòþ ñêàçàòè, ùî òàêà îáîðîíà, òàêèé çàõèñò çàáåçïå÷åí³, ó òîìó ÷èñë³ —
ç ìîðñüêîãî íàïðÿìêó. 
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Вітчизняні ВМС хоча й представ�

ляють собою найменший за чи�

сельністю вид Збройних Сил Укра�

їни, але вбирають в себе і надводні

та підводні сили, і морську авіацію,

а також війська берегової оборо�

ни, морську піхоту, частини і під�

розділи спеціальних військ, части�

ни оперативного, бойового і тило�

вого забезпечення. Все це — до�

сить великий колектив людей,

об’єднаних спільною метою і лю�

бов’ю до моря і Батьківщини. Ко�

раблі і судна — а лише кораблів і

бойових катерів, не враховуючи

допоміжних і спеціальних су�

ден, — на флоті налічується близь�

ко 30. Військові частини Військо�

во�Морських Сил базуються і дис�

локуються у місті Севастополь, в

містах і населених пунктах Авто�

номної Республіки Крим, Одеської

і Миколаївської областей. 

Призначенням флоту є, насампе�

ред, стримування, локалізація і

нейтралізація збройного конфлік�

ту, а за необхідності — відсіч

збройній агресії з моря, як самос�

тійно, так і у взаємодії з іншими ви�

дами Збройних Сил України, вій�

ськовими формуваннями, правоо�

хоронними органами. Практика ж

останніх років переконливо дово�

дить: морській державі без флоту

не можна, це її морський оплот. Са�

ме завдяки флоту держава здатна

адекватно реагувати на зміну

обстановки навколо неї, відверта�

ти загрози безпеці з морського

напрямку. 

Сьогодні українські ВМС — вид

Збройних Сил України, який вико�

нує завдання за призначенням, ус�

пішно представляє українське вій�

сько під час міжнародних навчань,

в ході антитерористичних, мирот�

ворчих операцій. Та згадаємо: на

відміну від інших видів Збройних

Сил України флот створювався

практично з нуля. 

Розподіл Чорноморського флоту

колишнього СРСР, як відомо, від�

бувся на початку другої половини

90�х років минулого століття. Та

українські ВМС гучно заявили про

себе ще до моменту підписання ба�

зових угод щодо ЧФ, яке відбулося

наприкінці травня 1997 року. В пе�

ріод з 29 липня до 1 серпня 1996

року пройшли перші оперативно�

тактичні навчання Військово�

Морських Сил України «Море–96».

У серпні�жовтні 1996 року відбула�

ся ще одна історична подія — загін

кораблів українських ВМС у складі

фрегата «Гетьман Сагайдачний» та

великого десантного корабля

«Костянтин Ольшанський» з під�

розділом морської піхоти на борту

здійснив перший трансатлантич�

ний перехід до берегів США, в порт

міста Норфолк. 

Тож уже наприкінці 90�х — на

початку 2000�х років Військово�

Морські Сили фактично стають

повноцінним видом Збройних

Сил України. У 2000�х роках флот

міцнів, оптимізувався, набував між�

народного авторитету.

Сьогодні я із задоволенням можу

констатувати, що кораблі націо�

нального флоту здійснили низку

далеких походів, неодноразово до�

лали Атлантичний та Індійський

океани, пронесли прапор держави

на просторах десятків морів.

У 2007 році два кораблі флоту —

великий десантний корабель «Кос�

тянтин Ольшанський» і корвет

«Луцьк», а також рота морської пі�

хоти були оцінені міжнародними

експертами як такі, що є взаємосу�

місними з кораблями і підрозділа�

ми багатонаціональних сил. У по�

дальші роки цей список кораблів і

підрозділів розширився. 

Успішна діяльність флоту, його

становлення і розвиток були б не�

можливі без всенародної підтрим�

ки — шефства регіонів. З 1995�го

до 2011 року флоту від шефських

організацій надійшла допомога на

загальну суму більше ніж 117 млн

гривень. 710 сімей військових мо�

ряків завдяки регіонам отримали

квартири. Пріоритетними нап�

рямками шефських стосунків є

підтримання технічної готовності

кораблів, частин флоту та створен�

ня оптимальних умов військової

служби, ремонт, облаштування та

обладнання військових містечок,

створення належних житлово�по�

бутових умов для особового скла�

ду, розвиток медичної, спортивної

та культурно�просвітницької бази,

вирішення житлових проблем сі�

мей військовослужбовців, військо�

во�патріотичне виховання молоді. 

Зупиняючись власне на 2011 ро�

ці, із задоволенням відзначу, що

позитивні зрушення помітні за всі�

ма, без винятку, напрямами робо�

ти. Проведені протягом року захо�

ди оперативної підготовки дозво�

лили, зокрема, підготувати органи

військового управління до вико�

нання завдань планування опера�

цій (бойових дій) і територіальної

оборони та управління силами

(військами) в ході їх ведення. Ана�

лізуючи досягнення в бойовій під�

готовці флоту, слід зазначити, що

за підсумками навчального року

підготовлено до виконання зав�

дань за призначенням 27 кораблів

і суден, 11 екіпажів морської авіа�

ції, проведено заходи з підготовки

7 корабельних тактичних груп,

зокрема, батальйонної тактичної

групи військ берегової оборони —

до ведення протидесантної оборо�

ни, морської піхоти — до висадки

на необладнане узбережжя. Крім

того, підтримано наплаваність ко�

рабельного складу на рівні мину�

лого року, збільшено в 1,7 разу за�

гальний наліт екіпажів морської

авіації, в 1,3 разу — час перебуван�

ня водолазів під водою, в 1,4 разу —

кількість стрибків з парашутом, в

1,9 разу — інтенсивність підготов�

ки берегових частин у польових

умовах.

Найбільш вагомим заходом бо�

йової підготовки вважаю комплекс

навчань (тренувань) у ході дослід�

ницького командно�штабного

навчання «Адекватне реагування�

2011». Безумовними його досяг�

неннями стали: проведення про�

тичовнового тактичного навчання

корабельної пошуково�ударної

АКТУАЛЬНО

Ïîòî÷íèé ð³ê ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî ôëîò
âîäíî÷àñ ³ç ñóòî áîéîâèìè çàâäàííÿìè

ìîæå óñï³øíî âèêîíóâàòè ³ ì³ñ³¿
ãóìàí³òàðíîãî õàðàêòåðó. 
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групи у взаємодії з протичовновою

авіацією по реальній підводній ці�

лі — підводному апарату «Лангуст»

науково�дослідного центру Зброй�

них Сил України «Державний океа�

наріум» (з фактичним встановлен�

ням контакту з ціллю на відстані

5–6 миль); організація та ведення

протидесантної оборони ділянки

морського узбережжя; проведення

двостороннього тактичного нав�

чання з протипідводно�диверсій�

ної оборони, під час якого відпра�

цьовані спільні дії підрозділів ВМС

та антитерористичного центру

СБУ, з визволення захопленої

умовними терористами морської

стаціонарної платформи ДАТ

«Чорноморнафтогаз». Як команду�

вачу мені було приємно чути висо�

ку оцінку дій моряків з боку Мініс�

тра оборони України Михайла

Єжеля, начальника Генерального

штабу — Головнокомандувача

Збройних Сил України генерал�

полковника Григорія Педченка, які

у ті дні побували в районі прове�

дення навчань. 

Поточний рік продемонстрував,

що флот водночас із суто бойови�

ми завданнями може успішно ви�

конувати і місії гуманітарного ха�

рактеру. Українські ВМС довели це

під час евакуації українських гро�

мадян з Лівії великим десантним

кораблем «Костянтин Ольшан�

ський» на виконання розпоряд�

ження Президента України — Вер�

ховного Головнокомандувача

Збройних Сил України. Підкреслю:

корабель було підготовлено до да�

лекого походу в надзвичайно стис�

лі терміни. 

В межах виділеного фінансового

ресурсу в 2011 році ми провели за�

ходи з відновлення технічної го�

товності корабельного складу, озб�

роєння та військової техніки. Це

дозволило в повному обсязі вико�

нати завдання бойової підготовки,

забезпечити участь визначеного

комплекту сил (військ) у заходах

міжнародного військового співро�

бітництва. Відзначу, що кораблі та

підрозділи ВМС взяли участь у двох

активаціях з’єднання BLACK�

SEAFOR та 5 міжнародних навчан�

нях. Здійснено підготовку та сер�

тифікацію роти морської піхоти,

яка з липня 2011 року перебуває на

оперативному чергуванні у складі

Бойової тактичної групи Європей�

ського Союзу HELBROC.

У поточному році зріс рівень вій�

ськового співробітництва з Чор�

номорським флотом Російської

Федерації: ми поновили проведен�

ня щорічних навчань ВМС ЗС Ук�

раїни і ЧФ РФ «Фарватер миру».

Добрих слів, безумовно, заслуго�

вують і моряки єдиного українсько�

го підводного човна «Запоріжжя»,

які докладають усіх зусиль для як�

найшвидшого введення корабля. І

на цьому шляху вони разом з під�

приємствами судноремонтної про�

мисловості вже багато зробили. 

Морські авіатори у цьому нав�

чальному році відпрацювали прак�

тичні дії з пошуку підводного чов�

на та стеження за ним, з викорис�

танням буїв та передачею контакту

корабельній ударній групі. В активі

морських авіаторів — висадка по�

вітряного десанту посадковим

способом на обмежену ділянку уз�

бережжя, відпрацювання дій з ря�

тування людини на морі, суходолі,

у тому числі в нічних умовах. Осо�

бовий склад морської авіаційної

бригади брав участь у забезпечен�

ні артилерійських стрільб тощо.

В цілому 2011 рік був для націо�

нального флоту непростим з точ�

ки зору важливості та знаковості

завдань, які довелося вирішувати.

Водночас, можна з упевненістю

сказати, що протягом року закла�

далися основи для планового пое�

тапного реформування та розвит�

ку національного флоту. Ми опра�

цювали, а начальник Генерального

штабу — Головнокомандувач

Збройних Сил України затвердив

завдання Військово�Морським Си�

лам за ситуаціями застосування

Збройних Сил України. На цьому

підґрунті визначені необхідні бо�

йові можливості та перспективна

структура ВМС до 2017 року, роз�

поділ бойового складу за перспек�

тивним функціональним призна�

ченням. Крім того, визначені кон�

кретні заходи на шляху створення

сучасного флоту, спроможного

адекватно реагувати на існуючі

виклики та загрози національній

безпеці держави з морського нап�

рямку.

Зроблено перші кроки на шляху

технічного переоснащення флоту.

Прийнята на озброєння нова раді�

олокаційна станція «Дельта», пла�

нуємо вже наступного року вста�

новити перші її зразки на берего�

вих постах спостереження. На ве�

ликому десантному кораблі

«Костянтин Ольшанський» трива�

ють державні випробування опти�

ко�електронної системи керуван�

ня вогнем корабельної артилерії,

яка розглядається як основна для

проведення модернізації бойових

кораблів.

Є багато напрацювань для ство�

рення науково�дослідного інсти�

туту ВМС, який стане провідною

установою з розвитку військово�

морської науки у державі. 

2011 навчальний рік був роком

сержанта (старшини), і я можу

стверджувати, що на флоті розгор�

нута активна робота щодо ство�

рення професійного старшин�

ського та сержантського корпусу:

відібрані та призначені на посади

головний старшина Військово�

Морських Сил, головні старшини і

АКТУАЛЬНО

Çà ï³äñóìêàìè íàâ÷àëüíîãî ðîêó
ï³äãîòîâëåíî äî âèêîíàííÿ çàâäàíü
çà ïðèçíà÷åííÿì 27 êîðàáë³â ³ ñóäåí, 11
åê³ïàæ³â ìîðñüêî¿ àâ³àö³¿, ïðîâåäåíî çàõîäè
ç ï³äãîòîâêè 7 êîðàáåëüíèõ òàêòè÷íèõ ãðóï.
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сержанти бригад та військових

частин. Проведена певна робота

щодо підвищення ролі та місця

сержантського і старшинського

складу в навчанні, вихованні та

підготовці підпорядкованого осо�

бового складу. 

У році, що завершується, — а він

був також роком технічної готов�

ності — ми завдяки турботі Прези�

дента України — Верховного Го�

ловнокомандувача Збройних Сил

України, Міністра оборони Украї�

ни, начальника Генерального шта�

бу — Головнокомандувача Зброй�

них Сил України мали найбільший

за останні роки показник фінансо�

вого забезпечення заходів з від�

новлення технічної готовності —

на рівні 32 млн грн. Однак ще не

всі резерви використані. Тому при

плануванні на наступний рік ми

змінили підхід до формування Річ�

ного виконавчого плану судноре�

монту. Пріоритет при цьому нада�

ється проведенню комплексного

ремонту кораблів (суден) та лі�

тальних апаратів морської авіації,

забезпеченню їх відповідним озб�

роєнням та повноцінному забез�

печенню заходів бойової підготов�

ки. Так само пріоритетне значення

має підтримання технічної готов�

ності того озброєння та техніки,

що вже є справними. Як плануєть�

ся, саме за такого підходу вдасться

протягом п’яти років поетапно від�

новити технічну готовність усього

бойового складу Військово�Мор�

ських Сил зразка 2017 року. І ще

одне: максимального результату

можливо досягти тільки за умови

поглибленої взаємодії з основни�

ми підприємствами суднобудівної

галузі. Наприкінці листопада ми

провели з їхніми керівниками

«круглий стіл», визначили, так зва�

ні, слабкі місця нашої співпраці, і,

сподіваюсь, рівень судноремонту

зросте.

У 2012 році основні наші зусилля

будуть зосереджені на подальшому

нарощуванні боєздатності сил

(військ) з урахуванням їх перспек�

тивного розподілу за функціо�

нальними структурами Збройних

Сил України, оптимізації структу�

ри системи управління, у тому чис�

лі систем оперативного (бойово�

го), матеріально�технічного, ме�

дичного забезпечення, військової

освіти та науки ВМС, удосконален�

ні організаційно�штатних струк�

тур з’єднань, військових частин та

підрозділів, впровадженні нових

форм та способів навчання, удос�

коналенні методичної майстер�

ності командирів, формуванні у

них креативного підходу до прий�

няття управлінських рішень, при�

щепленні самостійності в керів�

ництві підпорядкованими військо�

вими частинами (підрозділами),

забезпеченні фізичного розвитку

підлеглих. 

У 2012�му на нас чекає участь у

черговій активації оперативного

з’єднання кораблів BLACKSEAFOR,

в операції «Чорноморська гармо�

нія», в навчаннях «Фарватер миру»,

«Сі бриз», у двосторонньому ко�

мандно�штабному навчанні. Для

успішного виконання всіх цих за�

ходів, в першу чергу, треба зроби�

ти більш ефективною професійну

підготовку особового складу, ко�

мандирську підготовку, підвищити

роль старшин (сержантів). 

Якщо говорити про перспективи

розвитку флоту, то тут одним із прі�

оритетів є оснащення озброєнням

та військовою технікою які відпові�

дають сучасним вимогам ведення

збройної боротьби. Завдяки безпо�

середній підтримці Президента Ук�

раїни — Верховного Головноко�

мандувача Збройних Сил України

17 травня поточного року закладе�

но перший корпус перспективного

багатоцільового корвета. Цей ко�

рабель стане основою майбутньо�

го бойового складу флоту. 

Приємно відзначити, що будів�

ництво корабля все більше стає

справою всенародною — завдяки

«Фонду відродження українського

флоту», створеному за ініціативи

групи ветеранів ВМС України. 

Таким чином, проведення захо�

дів реформування та розвитку на�

дасть нові можливості Військово�

Морським Силам відповідати на

широкий спектр загроз національ�

ній безпеці з морського напрямку,

виконувати завдання за призна�

ченням та брати участь у міжна�

родних операціях і заходах міжна�

родного військового співробіт�

ництва як рівноцінний партнер та

союзник.

АКТУАЛЬНО

Çä³éñíåíî ï³äãîòîâêó òà ñåðòèô³êàö³þ ðîòè
ìîðñüêî¿ ï³õîòè, ÿêà ç ëèïíÿ 2011 ðîêó
ïåðåáóâàº íà îïåðàòèâíîìó ÷åðãóâàíí³ ó

ñêëàä³ Áîéîâî¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó HELBROC.
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Таку оцінку бойовій готовності і

рівню військової дисципліни вка�

заним частинам керівництво Гене�

рального штабу і командування

ВМС Збройних Сил України виста�

вило в процесі підбиття підсумків

комплексу дослідницьких коман�

дно�штабних навчань «Адекватне

реагування — 2011» та аналізу ро�

боти за рік.

Фрегат «Гетьман Сагайдачний» —

гордість українських ВМС, гасло йо�

го екіпажу — «Готові негайно». Завдя�

ки численним походам і відмінному

бойовому вишколу екіпажу ім’я ко�

рабля добре відоме у світі. Ба�

гатоцільовий фрегат

побудовано в

Керчі на

суднобудівному підприємстві «За�

лив» і названо на честь державного

діяча, полководця й флотоводця

XVII століття гетьмана Петра Сагай�

дачного. 4 липня 1993 року над ко�

раблем замайорів Військово�мор�

ський прапор України, ця дата і ста�

ла днем народження корабля, який

моряки відзначають кожного року. 

За кормою корабля — десятки

тисяч морських миль, його фор�

штевень розрізав хвилі не лише

Чорного й Середземного морів, а й

Атлантичного океану. У 1996 році

флагман (разом із великим десан�

тним кораблем «Костянтин Оль�

шанський») здійснив міжконти�

нентальний перехід до берегів

США, де разом з американськими

військовими моряками взяв участь

у спільних навчаннях. 

Екіпаж українського фрегата

добре підготовлений до роботи за

стандартами європейських країн а

тому в 2008 році командування

ВМС доручило йому виконувати

завдання антитерористичної опе�

рації НАТО у Середземному морі.

США і Туреччина, Грузія і Ізраїль,

Франція і Болгарія, Алжир і ОАЕ,

Греція і Португалія — це краї�

ни, де національні ін�

тереси України

представляли різні

покоління екіпажу фрегата «Геть�

ман Сагайдачний». 

Сучасне покоління моряків

флагмана флоту з повагою ста�

виться до історії, розуміючи, що

заслуги флагманського корабля

потрібно берегти та примножува�

ти. Сьогодні військовий колектив

очолює досвідчений морський

офіцер — капітан 2 рангу Роман

П’ятницький, який до того ж є слу�

хачем Національного університету

оборони України. Двадцяту річни�

цю Збройних Сил України офіце�

ри, старшини і матроси заслуже�

ного корабля відзначають гідними

показниками у навчально�бойовій

роботі. Цей рік для екіпажу був не�

легким, через технічні труднощі

корабель тривалий час перебував

на базі, втім за активної участі екі�

пажу, зокрема, особового складу

електромеханічної частини (БЧ�5)

під керівництвом її командира ка�

пітана 3 рангу

Віктора Чайки,

дизель�генера�

тори приве�

дено до ла�

ду. У результаті фрегат у вересні по�

точного року брав участь у дослід�

ницькому командно�штабному

навчанні «Адекватне реагування�

2011» і виконав завдання в повно�

му обсязі. Додамо, що гарну про�

фесійну підготовку під час навчань

продемонстрували бойові розра�

хунки ракетно�артилерійської бо�

йової частини (БЧ�2), де команди�

ром — шанована в колективі люди�

на, капітан 3 рангу Дмитро Галій. 

Незважаючи на молодість, вже

встиг завоювати повагу команду�

вання і товаришів по службі ко�

мандир штурманської бойової час�

тини (БЧ�1) капітан�лейтенант

Олексій Корецький. Слід зазначи�

ти, що високий професіоналізм і

«ГОТОВІ НЕГАЙНО» — 
ГАСЛО, ПІДТВЕРДЖЕНЕ РОБОТОЮ
Çà ï³äñóìêàìè íàâ÷àëüíîãî ðîêó ôðåãàò «Ãåòüìàí
Ñàãàéäà÷íèé» ³ 1-ó áðèãàäó íàäâîäíèõ êîðàáë³â, äî
ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèòü ôëàãìàí ôëîòó, âèçíàíî êðàùè-
ìè â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè íàö³îíàëüíèõ ÂÌÑ. 
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відданість справі молодого офіце�

ра високо оцінило командування

флоту, у цьому році він достроково

отримав чергове військове звання

«капітан�лейтенант». БЧ�1, БЧ�2,

БЧ�5 фрегата «Гетьман Сагайдач�

ний» в ювілейному для Збройних

Сил України році за зразкове вико�

нання службових обов’язків визна�

ні кращими бойовими частинами

на флоті, за що отримали відповід�

ні вимпели від командування.

У новому навчальному році пе�

ред бригадою поставлені нові від�

повідальні завдання. Головним з

них для офіцерів штабу з’єднання

буде вдосконалення знань і

оволодіння мистецтвом керування

кількома тактичними групами ко�

раблів, адже перспективна струк�

тура бригади передбачає, що у

складі з’єднання буде сфор�

мовано пошуково�ударну

групу і корабельну ударну групу, а

кількість бойових одиниць брига�

ди зростатиме.

Для моряків же флагмана наступ�

ний рік також обіцяє бути напру�

женим. Річ у тому, що під час спіль�

них українсько�американських

навчань «Сі бриз�2012» корабель

має пройти самооцінку 2�го рівня в

рамках Концепції оперативних

можливостей НАТО. Цей крок

обов’язковий для будь�якої країни

світу, що прагне брати участь в опе�

раціях з розв’язання кризових си�

туацій під проводом НАТО. Під час

роботи в морі перевірятимуться

знання тактики дій корабельної

пошуково�ударної групи, процедур

доглядових операцій, ведення раді�

оелектронної боротьби та розвід�

ки, принципів керівництва та кон�

тролю в морських з’єднаннях НА�

ТО, розробки наказів та розпоряд�

жень, ведення радіообміну та сиг�

наловиробництва.

— Екіпаж нашого корабля вже

проходив оцінювання 1�го рівня

експертами НАТО і досяг певного

рівня знання іноземних морських

процедур. Однак до нового іспиту

потрібно добре готуватися і в пер�

шу чергу — офіцерам керівної лан�

ки, — підкреслив помічник коман�

дира корабля капітан�лейтенант

Олексій Федченко. 

Додамо, що помічник команди�

ра Олексій Федченко має високий

професійний рівень підготовки і,

зокрема, з питань проведення

морських операцій за стандарта�

ми НАТО. Молодий офіцер протя�

гом навчання у школі офіцерів бо�

йових надводних кораблів ВМС

США (м. Ньюпорт) зміг опанувати

основи організації американської

корабельної служби і морських

процедур. Слід додати, що кожно�

го року кілька офіцерів «Гетьмана

Сагайдачного» направляються для

вивчення англійської на спеціалі�

зовані мовні курси при Академії

ВМС імені П.С. Нахімова.

Завдяки міжнародній співпраці

підвищується професійна обізна�

ність моряків та оснащення кораб�

ля. Зокрема, цього року корабельні

офіцери пройшли теоретичні кур�

си з експлуатації обладнання з бо�

ротьби за живучість (БЗЖ), яке

планується передати ВМС ЗС Укра�

їни від ВМС США. Ця матеріально�

технічна підтримка включатиме

ізольовані дихальні апарати і ком�

пресори повітря, прилади для пе�

ревірки якості повітря і виявлення

постраждалих людей в аварійному

приміщенні, а також термодатчи�

ки і захисні костюми для аварій�

них розрахунків тощо. Ці зразки

рятувального обладнання будуть

встановлені й на фрегаті «Гетьман

Сагайдачний».

За словами заступника командира

корабля з виховної роботи капітана

2 рангу Володимира Новохацького,

рівень організації служби і військо�

вої дисципліни на кораблі покращу�

ється з поступовим переходом до

комплектування посад старшин і

матросів військовослужбовцями

контрактної служби. До відбору кан�

дидатів для служби на кораблі ко�

мандування підходить ретельно.

Потенційних кандидатів знайом�

лять з усіма перевагами і трудноща�

ми корабельного життя. Служба на

флагманському кораблі має бути

свідомим вибором, адже ви�

моги до кандидатів доволі

високі.

Сьогодні

укомплектова�

ність військовос�

лужбовцями служби за контрактом

на фрегаті сягає 80 відсотків. 

Екіпаж флагманського корабля

об’єднують не лише буденні служ�

бові справи. На «Гетьмані Сагай�

дачному» є добра традиція разом із

родинами святкувати Новий рік,

День флоту України, день народ�

ження корабля. За словами кора�

бельних офіцерів, святковий

флотський обід у колі бойових то�

варишів і дружин, за яким часто ра�

діють життєвим досягненням і ді�

ляться власними проблемами, гур�

тує колектив і нагадує, що екіпаж —

це велика родина, де від кожного

залежить загальний результат.

Îëåêñ³é ÕÐÀÌÎÂ
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«Сагайдачний» постав на гідному

місці в загальному строю свята

«Армада Свободи» і, по суті, став ві�

зитною карткою країни, підтвер�

див спроможність України як вій�

ськово�морської держави.

Мені, у той час спеціальному ко�

респондентові газети «Народна

Армія» в Севастополі, пощастило

взяти участь у тому історичному

поході. І дванадцять тисяч миль,

пройдені разом з екіпажем фрега�

та через моря і протоки, до цього

часу залишаються в пам’яті як одна

з найяскравіших подій флотської

служби.

У севастопольських хлопченят

бойові кораблі в морі виклика�

ють щемливе почуття заздрості.

Хто з них не мріє про золото

флотського однострою, про да�

лекі походи!

Але не лише романтику щедро

відміряє море військовому моря�

кові. Тривале плавання — це, пере�

дусім, виснажлива робота, де пе�

реплітаються дні і ночі, а звична

міра часу — вахти. Найвідповідаль�

ніша з них — вахта командирська.

Тим більше, якщо добровільно до�

даєш до законного вахтового го�

динника додатковий час.

Ледве пройшли Костянтинівську

батарею на виході з Севастополь�

ської бухти, як крісло на ходовому

містку стало для командира «Са�

гайдачного» капітана 3 рангу Сер�

гія Настенка звичним набагато

більше, ніж командирська каюта.

Щодня командир вів корабель в

тому режимі і тим курсом, які за�

безпечували прибуття у французь�

кий Руан у точно визначений день.

Ось чому мости над протокою

Босфор, стамбульські мечеті і мі�

нарети капітан помічав лише як

навігаційні орієнтири. Не до кра�

сот мечеті Святої Софії та інших

чудес турецької землі, коли пла�

вання Солоною річкою (так перек�

ладається назва «Босфор») будь�

якої хвилини могло піднести сюр�

приз: скільки суден сіло на мілину

в підступній протоці, а скільки не

змогли розійтися у вузьких місцях

через нерозторопність капітанів і

штурманів!

АКТУАЛЬНО
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Але «Гетьман Сагайдачний»

пройшов проливну зону, як кажуть,

без зауважень, і ось уже лаг відмі�

ряє перші милі Егейського моря.

А потім моря промайнули за кор�

мою бойового корабля, наче за вік�

нами вагонів швидкого потягу:

Іонічне, Лігурійське, Болеарське,

море Альборан.

Вони відрізнялися кольором во�

ди, висотою хвилі. Але було в них і

спільне: «Середина землі». Так наз�

вали колись римляни величезний

водний простір між Європою і Азі�

єю. І море з таким ім’ям залишило�

ся до наших днів — Середземне.

Вихід в «середземку» для будь�

якого моряка — подія бажана, але й

відповідальна, щось схоже на вирі�

шальний іспит. Адже доводиться

відповідати на все відразу. А разом

з цим вирішувати ввідні, які суво�

рий екзаменатор — стихія — щед�

ро підкидає морякові.

Сімнадцять років тому похід в

Руан також був для «Гетьмана Са�

гайдачного» відкритим іспитом:

вперше за три роки незалежності

України корабель її Військово�

Морських Сил, кинувши виклик

усім скептикам, вийшов у тривале

одиночне плавання.

А яких тільки прогнозів не було!

Як на іподромі оцінюють скакунів,

перш ніж зробити ставки, так і в

Севастополі серед флотських фа�

хівців і просто любителів погово�

рити йшов детальний аналіз тех�

нічного стану корабля і підготов�

леності екіпажу. На жаль, висновки

були невтішними.

Та й про яку боєготовність мож�

на було говорити, якщо незадовго

перед тривалим походом змінила�

ся значна частина екіпажу, як гри�

би після дощу, вилізли заводські

недоробки, а командир фрегата

капітан 3 рангу Сергій Настенко

цей новий для себе корабель

прийняв порівняно недавно і був

молодий, енергійний, але, як нарі�

кали флотські «аксакали», не мав

необхідного для такого відпові�

дального завдання досвіду. Мій се�

вастопольський товариш, капітан

1 рангу, дізнавшись, що я збираюся

у відрядження на «Сагайдачний»,

так і сказав:

— Куди ти лізеш? Яка Франція?!

Корабель назад за «ніздрю» при�

тягнуть!

Є такий образливий на флоті

термін: притягнути за «ніздрю». Це

означає привести корабель, що

втратив хід, на буксирі. Звичайно

ж, така перспектива нам не усміха�

лася. Але готувався до виходу в мо�

ре похідний штаб, укомплектова�

ний досвідченими фахівцями. Хо�

тілося сподіватися на звичайні�

сінький флотський фарт. Та й

просто не мав права перший дале�

кий похід «Сагайдачного» під при�

цілом Європи, та й, напевно, всьо�

го світу, виявитися невдалим. За

усіма правилами морського мис�

тецтва готувався до нього коман�

дир фрегата Сергій Настенко. Пра�

цювали всі: і екіпаж, і офіцери по�

хідного штабу, але все�таки саме

Настенко став тим особливо міц�

ним стрижнем, який так і не злама�

ли ні стихія, ні складнощі люд�

ських взаємин.

З кожним днем походу все гос�

трішими ставали вилиці у коман�

дира «Сагайдачного». Позначалися

нервова напруга і хронічне недо�

сипання. Але з кожною добою пла�

вання екіпаж флагмана ВМС Украї�

ни ставав дійсно флагманським

екіпажем: про це свідчили мор�

ський вишкіл, знання техніки і

уміння її експлуатувати.

Енергія Настенка, немов кров ар�

теріями, доходила практично до

кожного матроса, будила у людях

відповідальність і бажання довести,

що країна може бути впевнена у

своєму військово�морському флоті.

АКТУАЛЬНО

Òîé ôàêò, ùî ôðåãàò «Ãåòüìàí
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Звичайно ж, не все так гладко бу�

ло у поході, як на папері. Трапляло�

ся всяке. Але з часом те «всяке» зі

знаком мінус забулося. А ось голов�

не — люди з їхніми характерами —

запам’яталися яскраво і надовго.

Абсолютно різні — від штурмана

«Сагайдачного» В’ячеслава Ященка

і командира ракетно�артилерій�

ської бойової частини Петра Гон�

чаренка до головного боцмана Ва�

силя Вандича — зуміли об’єднати�

ся під час походу до Франції в міц�

ний флотський колектив, ім’я

якому — екіпаж!

Командир корабля давав оцінку

екіпажу, а люди, і нікуди від цього

не дінешся, командиру. Причому

очі колективу були гострішими за

будь�яку рентгенівську установку.

Офіцер це знав і залишався самим

собою. Командиром. А я додам: ша�

нованим командиром.

Фрегат йшов Альборанським мо�

рем. Чомусь не спалося, і я піднявся

на ходовий місток. У командир�

ському кріслі застигла звична фігу�

ра Сергія Настенка. Нічна вахта —

традиційно командирська. Небо

починало сіріти, провіщаючи

швидкий світанок. Попереду були

Геркулесові стовпи, немов вартові,

що охороняють вхід у Гібралтар,

протоку, яка нагадує жваву магіс�

траль: «Гетьман Сагайдачний» пос�

тійно розходився то з одним, то з

іншим судном. Хотів я дещо запи�

тати, але зрозумів, що у командира

фрегата особливо гаряча пора: в

такі хвилини офіцера краще не

відволікати. Залишалося милувати�

ся рожевіючим горизонтом і дума�

ти, що у «Сагайдачного» і його ко�

мандира такі ж світлі перспективи,

як у дня, що зароджується.

Втім, тоді було ще рано про що�

небудь говорити. І навіть найсмі�

ливіший провісник з команди фре�

гата не міг припустити, що рік по�

тому командир «Гетьмана Сагай�

дачного» достроково отримає з

рук Президента України погони

капітана 2 рангу. А його парадний

кітель прикрасить орден Богдана

Хмельницького.

Вийшовши з Середземного мо�

ря, «Сагайдачний» обігнув євро�

пейське узбережжя, і, пройшовши

через протоку Ла�Манш, увійшов

до Сени. Через 119 миль від гирла

річки була кінцева точка походу —

місто і порт Руан.

Але в Руані всіх нас чекала неспо�

діванка. Від місцевої влади була от�

римана команда швартувати кора�

бель на лівому березі Сени. Біля ву�

гільної стінки. Хоча практично всі

кораблі і судна, що прийшли на

свято «Армада Свободи», стояли

лагом на правому березі річки, де

проходила центральна набережна. 

Така «дискримінація» була незро�

зумілою. Поставивши трап, моря�

кам довелося неабияк помахати ві�

никами, змітаючи з причалу тов�

АКТУАЛЬНО

Ôëàãìàí ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè ôðåãàò «Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé»
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Ïàðàìåòðè
Òîííàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3510 ò
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Òåõí³÷í³ äàí³
Ïîòóæí³ñòü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 000 ê.ñ.
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Àâòîíîìí³ñòü ïëàâàííÿ  . . . . . .900 ìèëü ïðè 30 âóçëàõ, 
Àâòîíîìí³ñòü ïëàâàííÿ  . . . . . .3500 ìèëü ïðè 14 âóçëàõ
Àâòîíîìí³ñòü ïî çàïàñàõ ïðîâ³àíòó — 30 ä³á
Åê³ïàæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 ÷îëîâ³ê

Îçáðîºííÿ
Àðòèëåð³ÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1õ1 100-ìì àðòóñòàíîâêà ÀÊ-100
Òîðïåäíî-ì³ííå îçáðîºííÿ
2õ4 533-ìì òîðïåäí³ àïàðàòè ×ÒÀ-53-1135 (òîðïåäè òèïó
ÑÝÒ65 àáî 53-65Ê), 2x12 213-ìì ðåàêòèâí³ áîìáîìåòè ÐÁÓ-
6000 (96 ÐÃÁ-60), 22 ìîðñüê³ ì³íè àáî ãëèáèíí³ áîìáè
Çåí³òíå îçáðîºííÿ  . . . . . . . . . . .ÇÐÊ «Îñà-ÌÀ2» (1x2 ÏÓ ÇÈÔ-
122, 20 ÇÓÐ), 2x6 30-ìì ÀÓ ÀÊ-630Ì
Àâ³àö³ÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ãåë³êîïòåð Êà-27 ÏË
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стий шар вугільної пилюки. Але до

честі офіцера, що відповідав на

«Сагайдачному» за міжнародні

контакти, непорозуміння, як вира�

зився представник французької

сторони, незабаром було повністю

вичерпане. Вранці наступного дня

«Сагайдачний» перешвартувався

на інший берег Сени і став між ко�

раблем ВМС США і російським ес�

мінцем «Совершенный».

— Ми просто не думали, не зна�

ли, — вибачалися організатори

свята, — що в українському флоті

такий чудовий сучасний корабель!

Корабельні дотепники негайно

прокоментували дипломатичні

висловлювання французької сто�

рони: мабуть, думали, що ми з Се�

вастополя припливемо на консер�

вній бляшанці часів царя Гороха.

Ось і вирішили не псувати фасад

свята, прибрати геть з очей! 

Як було насправді — тепер уже

навряд чи хто скаже. Але той факт,

що фрегат «Гетьман Сагайдачний»

став одним з найбільш відвідуваних

кораблів на святі, неодноразово під�

тверджували і самі французи, і ко�

мандування кораблів інших країн. 

Під час святкування в Руан, де на�

селення становить 150 тисяч осіб,

щодня приїжджало від 700 тисяч

до півтора мільйона туристів з усі�

єї Європи! Білосніжні вітрильники,

грізні бойові кораблі як магнітом

притягували людей цілодобово.

У дні, коли «Сагайдачний» був

відкритий для відвідування, сотні

охочих побачити фрегат вишико�

вувалися біля трапу, чекаючи своєї

черги піднятися на борт корабля.

В один із днів офіційного візиту

побував у військових моряків і По�

сол України у Франції.

Навіть коли не було відвідувань,

на причальній стінці поряд з «Са�

гайдачним» збиралося багато лю�

дей. Секрет такого паломництва в

тому, що оркестр штабу ВМС Укра�

їни під керуванням капітана 2 ран�

гу Миколи Березового за короткий

час став улюбленцем французів.

Практично щодня військові му�

зиканти спускалися на причальну

стінку і влаштовували імпровізова�

ні концерти. Українські, французь�

кі — мелодії всього світу видували

труби оркестру Миколи Березово�

го під щирі оплески глядачів. Легкі,

запальні мелодії на фоні грізного

фрегата краще за всілякі слова го�

ворили про мирну місію бойового

корабля і миролюбну політику мо�

лодої незалежної держави!

А з якою радістю виступ україн�

ських військових музикантів

сприймали власники численних

барів і ресторанчиків, розташова�

них поряд з кораблем! Коли грав

оркестр Березового, за столиками

не було жодного вільного місця!

Ресторатори не встигали підрахо�

вувати прибуток. Але і українських

моряків зустрічали як рідних, на

пиво не скупилися!

14 липня разом з французами

екіпажі кораблів і вітрильних су�

дів, що брали участь в «Армаді Сво�

боди», відсвяткували національне

свято Франції — День взяття Бас�

тилії. В інтернаціональному па�

радному строю пройшли і україн�

ські моряки. А скільки за час пере�

бування в Руані було цікавих зус�

трічей, дискусій, екскурсій! Та

головним підсумком далекого по�

ходу до берегів Франції стало те,

що фрегат «Гетьман Сагайдачний»

був визнаний за кордоном і пока�

зав усьому світові спроможність

України як морської держави. А са�

ма країна впевнилася, що у неї є

кому і чим відстоювати національ�

ні інтереси.

Десятки виконаних бойових

вправ і навчань за півтора місяця

плавання — у тому числі у взаємо�

дії з кораблями ВМС інших країн —

загартували матросів і офіцерів,

що дозволило екіпажу високо три�

мати марку флагмана і в інших по�

ходах.

А їх з дня підняття на «Сагайдач�

ному» Військово�морського пра�

пора України було чимало. Фрегат

здійснював офіційні візити і ділові

заходи в порти Об’єднаних Араб�

ських Еміратів, Італії, Сполучених

Штатів Америки. Туреччини, Бол�

гарії. Але все�таки похід у Францію

був першим. Першим в історії су�

часного флоту держави.
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КРАЩІ ВІЙСЬКОВІ 
у спецпроекті журналу «Публічні люди»

Ùîì³ñÿ÷íèé ñóñï³ëüíî-ïóáë³öèñòè÷íèé æóðíàë «Ïóáë³÷í³ ëþ-
äè» âèçíà÷èâ àâòîðèòåòíèõ ëþäåé, ÿê³ ùîäåííî ñòâîðþþòü ñó-
÷àñíèé ïðîäóêò òà áóäóþòü íîâ³ ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ó ð³çíèõ
ñôåðàõ.

Âèäàííÿ ïðîâåëî ì³í³äîñë³äæåííÿ, ðåçóëüòàòè ÿêîãî çíàéøëè
ñâîº ì³ñöå ó ñïåöïðîåêò³: «100 íàéàâòîðèòåòí³øèõ ëþäåé Óêðà-
¿íè» («ÏË» ¹12.2011ð.).

Çàäëÿ îá’ºêòèâíîñò³ òà íåóïåðåäæåíîñò³ áóëè çàïðîøåí³ çíàí³
åêñïåðòè â³äïîâ³äíèõ ñåãìåíò³â ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.

Ñåðåä 100 íàéàâòîðèòåòí³øèõ ëþäåé Óêðà¿íè äåñÿòü — â³é-
ñüêîâ³, ÿê³ óâ³éøëè äî íîì³íàö³é — «îñâ³òà», «ìåäèöèíà»,
«â³éñüêî».

Âîíè º òâîðöÿìè ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Êîæåí
ç íèõ — ïðèêëàä çâèòÿãè, çðàçêîâîãî âèêîíàííÿ ñëóæáîâîãî
îáîâ’ÿçêó, ùèðîñåðäíî¿ ëþáîâ³ äî Áàòüê³âùèíè. Çàâäÿêè ¿õí³é
ùîäåíí³é â³ääàí³é ïðàö³ Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè êðîêóþòü øëÿõîì
ðîçâèòêó, âïèñóþ÷è íîâ³ ãåðî¿÷í³ ñòîð³íêè ó ìàéáóòíº Óêðà¿íè. 

Ñåðã³é Áåññàðàá
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, êîìàíäèð 6-ãî
àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè

Â õîä³ ïðîâåäåííÿ ìàñøòàáíîãî

äîñë³äíèöüêîãî êîìàíäíî-øòàáíîãî

íàâ÷àííÿ «Àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ —

2011» ÿê³ñíî òà åôåêòèâíî îðãàí³-

çóâàâ âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ïðèçíà-

÷åííÿì ï³äïîðÿäêîâàíèõ ÷àñòèí òà

ç’ºäíàíü. 

Îëåêñàíäð Ïîë³ùóê 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó
âîºííî¿ ïîë³òèêè òà ñòðàòåã³÷íîãî
ïëàíóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè

Óêðà¿íè

ßê³ñíî îðãàí³çóâàâ ðîáîòó ç ðîç-

ðîáêè êîíöåïòóàëüíèõ äîêóìåíò³â

ó ãàëóç³ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³ â³é-

ñüêîâîãî áóä³âíèöòâà (íîâà ðåäàê-

ö³ÿ Âîºííî¿ äîêòðèíè, Ñòðàòåã³÷íèé

îáîðîííèé áþëåòåíü, Êîíöåïö³ÿ

ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2017

ðîêó).

Ïàâëî Òêà÷óê
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, íà÷àëüíèê

Àêàäåì³¿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê
³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî,

çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè
Óêðà¿íè, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê,

ïðîôåñîð

Çàïî÷àòêóâàâ ñó÷àñíó ìîäåëü ï³ä-

ãîòîâêè îô³öåðñüêèõ êàäð³â äëÿ Ñó-

õîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè, âèçíàíó

â Ðîñ³éñüêèé Ôåäåðàö³¿ òà êðà¿íàõ

ªâðîïè ÿê åôåêòèâíó. Îð³ºíòóþ÷èñü

íà äîñâ³ä ï³äãîòîâêè îô³öåðñüêèõ

êàäð³â ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó, ï³ä éîãî

êåð³âíèöòâîì áóëî ñôîðìîâàíî

âëàñíó ãíó÷êó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ,

àäàïòîâàíó äî âèìîã Áîëîíñüêîãî

ïðîöåñó. Âîäíî÷àñ áóëî çáåðåæåíî é

êðàù³ íàïðàöþâàííÿ ñòàðî¿ øêîëè

ï³äãîòîâêè îô³öåðñüêèõ êàäð³â. Òà-

êèì ÷èíîì, ó ïîºäíàíí³ êðàùèõ òðà-

äèö³é â³ò÷èçíÿíî¿ øêîëè ³ ïåðåäîâîãî

ñâ³òîâîãî äîñâ³äó, áóëî ñòâîðåíî

íàéïîòóæí³øó íàâ÷àëüíî-ìàòåð³-

àëüíó áàçó.

Âàñèëü Í³ê³ôîðîâ 
ãåíåðàë-ëåéòåíàíò, ò.â.ï. ïåðøîãî

çàñòóïíèêà êîìàíäóâà÷à Ïîâ³òðÿíèõ
Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè

Ëüîò÷èê-àñ, ó 57-ð³÷íîìó â³ö³ ïðî-

äîâæóº àêòèâíî ë³òàòè, âèêîíóº âñ³

ïðîãðàìè ëüîòíî¿ ï³äãîòîâêè ó áóäü-

ÿêèõ ïîãîäíèõ óìîâàõ, ô³ãóðè âèùîãî

ï³ëîòàæó ð³çíî¿ ñêëàäíîñò³. Â ðàìêàõ

ì³æíàðîäíîãî íàâ÷àííÿ «Áåçïå÷íå

íåáî — 2011» áåçïîñåðåäíüî çä³é-

ñíþâàâ ï³äãîòîâêó óêðà¿íñüêèõ, àìå-

ðèêàíñüêèõ òà ïîëüñüêèõ â³éñüêîâèõ

ëüîò÷èê³â äî âèêîíàííÿ çàâäàíü ç

ïðèêðèòòÿ ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó òà

âàæëèâèõ äåðæàâíèõ îá’ºêò³â ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ªâðî-2012. 
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Ðîìàí Ãëàäêèé 
êàï³òàí 1 ðàíãó, íà÷àëüíèê øòàáó —

ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Öåíòðó ìîðñüêèõ îïåðàö³é

Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè

Êîìàíäèð ïîõîäó âåëèêîãî äåñàí-

òíîãî êîðàáëÿ «Êîñòÿíòèí Îëüøàí-

ñüêèé» äî áåðåã³â Ë³â³¿. Êåðóâàâ îïå-

ðàö³ºþ ç åâàêóàö³¿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè

òà ³íîçåìíèõ äåðæàâ ç îõîïëåíî¿ â³é-

íîþ Ë³â³¿. 

Âîëîäèìèð Áóõàëüñüêèé
ï³äïîëêîâíèê, çàñòóïíèê êîìàíäèðà
25-¿ áðèãàäè òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿

Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè, ëüîò÷èê
1-ãî êëàñó

Êîìàíäèð åê³ïàæó ë³òàêà ²ë-76, â

ðàìêàõ ãóìàí³òàðíî¿ îïåðàö³¿ çä³é-

ñíèâ ïîâ³òðÿíó åâàêóàö³þ (2 ðåéñè)

ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ³íîçåìíèõ äåð-

æàâ ç îõîïëåíî¿ â³éíîþ Ë³â³¿. Áðàâ

ó÷àñòü ó ñï³ëüí³é óêðà¿íñüêî-äàíñüê³é

îïåðàö³¿ «Ï³âí³÷íèé ñîê³ë-2011» ç

äîñòàâêè ïàëüíîãî íà îñòðîâ³ Ãðåí-

ëàíä³ÿ ó ñêëàäíèõ àðêòè÷íèõ óìîâàõ.

Àíäð³é Êîãóò
ïîëêîâíèê, íà÷àëüíèê ãðóïè

àðì³éñüêî¿ àâ³àö³¿ 6-ãî àðì³éñüêîãî
êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ

Óêðà¿íè

Ëüîò÷èê-ñíàéïåð, ìàº çà ïëå÷èìà

13 (!) ìèðîòâîð÷èõ ì³ñ³é, ãîòóº îñî-

áîâèé ñêëàä ÷åðãîâî¿ ðîòàö³¿ íàö³î-

íàëüíîãî ìèðîòâîð÷îãî êîíòèíãåíòó

äî âèêîíàííÿ çàâäàíü Ì³ñ³¿ ÎÎÍ ó Ë³-

áåð³¿ òà îïåðàö³¿ ÎÎÍ ó Êîò-ä’²âóàð³.

Îëåêñàíäð Øåâ÷óê
ìàéîð, íà÷àëüíèê Â³éñüêîâî-

ìóçè÷íîãî öåíòðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê
ÇÑ Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé àðòèñò

Óêðà¿íè

Î÷îëþâàíèé íèì ìóçè÷íèé êîëåê-

òèâ ó 2011 ðîö³ ã³äíî ïðåäñòàâèâ Óê-

ðà¿íó íà ïîïóëÿðíîìó ì³æíàðîäíîìó

ôåñòèâàë³ â³éñüêîâèõ îðêåñòð³â ó

Ôðàíö³¿, äå çàâîþâàâ ïåðøå ì³ñöå. 

Âàëåð³é Êóëàã³í
êàï³òàí 1 ðàíãó, íà÷àëüíèê Íàóêîâî-

äîñë³äíîãî öåíòðó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè «Äåðæàâíèé îêåàíàð³óì»,

êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê

Ó 2010 ðîö³ óäîñòîºíèé Ì³æíà-

ðîäíî¿ íàãîðîäè ³ìåí³ Ñîêðàòà â íî-

ì³íàö³¿ «Çà îñîáèñòèé âíåñîê â ³íòå-

ëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî

ñóñï³ëüñòâà». Î÷îëþâàíà íèì óñòà-

íîâà çàïî÷àòêóâàëà ïðîãðàìó ç áåç-

êîøòîâíîãî ë³êóâàííÿ ä³òåé â³éñüêî-

âîñëóæáîâö³â ³ ïðàö³âíèê³â Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè ç ïñèõîíåâðîëîã³÷íèìè

ðîçëàäàìè (ÄÖÏ) äëÿ ïðîâåäåííÿ

ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ çà äî-

ïîìîãîþ äåëüô³í³â. 

Ðàô³ê Êàìàëîâ 
äèðåêòîð Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî

äåïàðòàìåíòó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè
Óêðà¿íè

Â³äîìèé ùåëåïíî-ëèöåâèé õ³ðóðã

³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿

áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ «ßê³ñòü æèòòÿ äëÿ

íàøèõ áàòüê³â» ç áåçêîøòîâíîãî

âñòàíîâëåííÿ ³ìïëàíòàíò³â òà ïðîòå-

çóâàííÿ âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-

íÿíî¿ â³éíè, Çáðîéíèõ Ñèë òà ïðàö³. Â

õîä³ àêö³¿, ÿêà òðèâàëà ó 9 ì³ñòàõ Óê-

ðà¿íè, ë³êàð³-ñòîìàòîëîãè âñòàíîâè-

ëè ìàéæå 300 âåòåðàíàì áëèçüêî

1500 ³ìïëàíòàíò³â.



Ліцеїсти, які з підліткового віку го�

тують себе до професії захисника

Вітчизни, завжди викликали неа�

бияку симпатію у суспільстві, по�

вагу серед своїх однолітків та на�

дію керівництва оборонного ві�

домства. Нині, коли Україна свят�

кує 20�ту річницю Збройних Сил,

до цих юнаків прикута особлива

увага. Ще б пак, саме вони — май�

бутня еліта нашого війська! Наша

розмова про них і про Київський

військовий ліцей імені Івана Богу�

на. Які традиції зберігає цей нав�

чальний заклад, які пріоритетні

завдання стоять перед ним та які

досягнення у скарбниці його ви�

хованців? 

АКТУАЛЬНО

НАЩАДКИ ПОЛКОВНИКА БОГУНА
УУ  ККииїїввссььккооммуу  ввііййссььккооввооммуу  ллііццееїї,,  яяккиийй  ннооссииттьь  іімм’’яя  ввииддааттннооггоо
ккооззааццььккооггоо  ввааттаажжккаа,,  ввииххооввууєєттььссяя  ммааййббууттнняя  ееллііттаа  ууккррааїїннссььккооггоо  ввііййссььккаа
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…Восени 1943 року — відразу піс�

ля визволення Слобожанщини від

гітлерівських загарбників — у Хар�

кові почалося формування суво�

ровського училища, яке згодом

розташувалося на теренах області,

у місті Чугуїв. Незабаром сюди

прибули 50 офіцерів та понад 60

сержантів, яким і належало опіку�

ватися дітлахами. Майже всі вчите�

лі були фронтовиками. На початку

грудня в стінах училища вже роз�

почався навчальний процес: за

парти, як свідчать військові архіви,

сіли понад 500 хлопчаків у віці від

8 до 14 років. 

— Харківське суворовське учи�

лище було одним із кількох подіб�

них навчальних закладів, створе�

них і в інших містах СРСР, — роз�

повідає начальник Київського вій�

ськового ліцею імені Івана Богуна

полковник Данило Романенко. —

Таким чином, тодішня влада нама�

галася хоч якось вирішувати проб�

лему дітей, у яких загинули батьки,

і які опинилися просто неба. Без

будь�яких засобів до існування.

При цьому багато хто з них встиг і

повоювати. Будучи синами полків,

вони мали і бойові нагороди. 

Влітку 1947�го училище пере�

дислокувалося до столиці України,

а в 1955 році було реорганізоване у

Київське суворовське офіцерське

училище. Деякий час його випус�

кники отримували звання лейте�

нантів, однак вже через кілька ро�

ків — у 1958�му — училищу повер�

нули попередній статус. При цьо�

му збільшивши термін навчання —

з 6 до 7 років. У 1969 році було зап�

роваджено 2�річний термін нав�

чання. За час існування Київського

суворовського училища його за�

кінчили десятки тисяч юнаків, які

після цього продовжили навчання

у навчальних закладах Міністерс�

тва оборони СРСР і зробили неа�

бияку військову кар’єру.

— Після розпаду Союзу на базі

училища було створено Київський

військовий ліцей, — розповідає

полковник Данило Романенко. —

Згодом навчальному закладу прис�

воїли ім’я полковника Івана Богу�

на — знаного козацького полко�

водця, бойового побратима Богда�

на Хмельницького.

Це було не просто зміною вивіс�

ки. Бо в навчальному процесі та ін�

ших сферах життя ліцеїстів стали�

ся кардинальні зміни. Зокрема, змі�

нилася навчальна програма. З’яви�

лися такі предмети, як українська

мова і література, історія України

тощо. А ще ліцеїсти навчаються за

сучасними програмами, які забез�

печують підвищений рівень підго�

товки і дозволяють кожному з них

обирати той варіант, який їм більш

до вподоби. При цьому тут особли�

ва увага приділяється вивченню

предметів, які викладають в інсти�

тутах та академіях МО України,

Державної прикордонної служби

та СБУ, тобто в тих навчальних зак�

ладах, куди після закінчення ліцею

вступатимуть хлопці.

Отож зусиллями командування,

педагогічного колективу, команди�

рів підрозділів та офіцерів у ліцеї

створено сприятливі умови для

навчання та гармонійного розвит�

ку юнаків. Ліцей заслужено пиша�

ється і своїми педагогами, багато

хто з них віддав десятки років жит�

тя навчанню та вихованню хлоп�

чаків. Вчителі зазначають, що їхні

вихованці стали для них як рідні.

Рекордсмен за тривалістю роботи

у ліцеї — викладач математики Ні�

на Демченко, яка віддала навчаль�

ному закладу понад 50 років свого

життя. 

Важливо також, що живуть ліце�

їсти у просторих, охайних примі�

щеннях, мають комфортні побуто�

ві умови. В ліцеї є кімната козаць�

кої слави, кімната�музей Тараса

Шевченка. Увага до історії закладає

у підлітках підвалини правильного

розуміння визначальних етапів та

подій, що відбувалися в Україні

протягом століть, виховує у них

почуття гордості за свою країну та

народ. 

Хлопці беруть активну участь у

Міжнародному конкурсі україн�

ської мови імені Петра Яцика, кон�

курсах журналістики та дитячої

творчості «Прес�весна на Дніпро�

вих кручах», «Золота осінь Славу�

тича», у Всеукраїнських конкурсах

популярної української пісні «Різ�

двяні дзвіночки», «Кришталевий

жайвір» та інших акціях, які про�

буджують та утверджують націо�

нальну свідомість молодого поко�

ління, формують державницьку

позицію. Свідченням цього є до�

сягнуті успіхи. Зокрема, свого часу,

Кирило Гринько та Юрій Матвій�

чук стали лауреатами премії Кабі�

нету Міністрів України «За внесок у

розбудову держави».

Формування світогляду майбут�

ніх захисників Батьківщини —

один з наших пріоритетів, — заз�

начає заступник начальника ліцею

з виховної роботи підполковник

Сергій Мотика. — Окрім заходів

навчальної програми, з цією ме�

тою, ми часто практикуємо органі�

зовані походи ліцеїстів місцями

бойової слави Києва, екскурсії до

музеїв, експозиції яких прищеплю�

ють любов до рідної мови, культу�

ри, розповідають про славну ми�

нувшину України.

Ліцеїсти часто їздять на екскурсії.

Побували вони у Каневі на Черне�

НАШЕ МАЙБУТНЕ

Îñîáëèâà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ âèâ÷åííþ
ïðåäìåò³â, ÿê³ âèêëàäàþòü â òèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàäàõ, êóäè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ë³öåþ
âñòóïàòèìóòü õëîïö³.
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чій горі, де вклонилися пам’яті Ве�

ликого Кобзаря, у Тульчині, Умані,

Львові, відвідали Почаївську лавру

та багато інших історичних та

культурних пам’яток українського

народу. Всі ці заходи, за відгуками

самих хлопців, надовго залишать�

ся у їхній пам’яті.

Спортивна робота у ліцеї також

надзвичайно активна: турніри з

футболу, волейболу, баскетболу та

інші змагання вже стали тут нор�

мою життя. Не дивно, що на різних

спортивних заходах, які відбува�

ються у столиці серед школярів, лі�

цеїсти завжди виборюють призові

місця.

— Рішенням керівництва Міно�

борони функціональне призна�

чення ліцею повернули до тієї ідеї,

що закладалася при створенні су�

воровського училища, — говорить

заступник начальника ліцею з ви�

ховної роботи Сергій Мотика. —

Маю на увазі те, що при вступі ви�

хідці з соціально незахищених сі�

мей повинні користуватись пільга�

ми. Тож для дітей, чиї батьки�вій�

ськовослужбовці загинули під час

виконання службових обов’язків,

зокрема, перебуваючи у мирот�

ворчих місіях, сиротам, вихідцям

із сімей інвалідів, учасників ліквіда�

ції наслідків Чорнобильської ка�

тастрофи ми створили більш ком�

фортні умови вступу, знизивши

для них загальну кількість балів.

Сьогодні у нас навчаються понад

800 юнаків. Більше 80 з них не ма�

ють ні батька, ні матері, позбавлені

батьківського піклування. Майже

80 ліцеїстів походять із сімей вій�

ськовослужбовців, а у 12 — батьки

загинули при виконанні службо�

вого обов’язку. Так, у Олександра

Бражевського батько не повернув�

ся з Іраку… У 86 дітей немає батька

чи матері, у 15 — батьки є учасни�

ками бойових дій, а майже 60

хлопчаків — вихідці із сімей «чор�

нобильців» та багатодітних. До ді�

тей, обділених з різних причин до�

лею, у нас ставлення особливе, ми

робимо все можливе, щоб хоч

трішки замінити їм батьків. Зокре�

ма, командування ліцею допомагає

організовувати їм відпочинок під

час канікул. 

Не залишаються осторонь проб�

лем хлопців і Київські міська та об�

ласна державні адміністрації, бла�

годійні фонди «Надія і добро», «Ук�

раїна дітям», «Свята Марія», інші

громадські організації, з якими у

керівництва навчального закладу

склалися добрі стосунки. Наприк�

лад, цього року напередодні Вели�

кодня у столичній міськдержадмі�

ністрації для них було влаштовано

урочистий прийом, ліцеїстам вру�

чили цінні подарунки.

Розповідь про Київський військо�

вий ліцей імені Івана Богуна буде

не повною, якщо оминути увагою

навчально�оздоровчий комплекс,

що розташований неподалік сто�

лиці України — у місті Боярка і є

складовою ліцею. Туди приймають

хлопців після закінчення 7�го кла�

су. При цьому, звісно, потрібно зда�

ти вступні іспити. Навчаються тут

протягом 2 років, за програмою

8–9�х класів. Потім боярські випус�

кники при бажанні можуть вступа�

ти до ліцею. Без екзаменів. Як пра�

вило, практично всі вони продов�

жують навчання у столиці.

За роки незалежності України

Київський військовий ліцей імені

Івана Богуна здійснив 19 випусків:

понад 10 тисяч ліцеїстів продов�

жили навчання у військових нав�

чальних закладах, стали офіцера�

ми і гідно продовжують службу у

Збройних Силах, інших силових

відомствах України. Майже 150 лі�

цеїстів закінчили цей навчальний

заклад із золотими медалями. Чи�

мало випускників сьогодні обійма�

ють важливі посади у Збройних

Силах України, навчаються у Наці�

ональному університеті оборони

України.

Вихованців ліцею кияни та гості

столиці звикли бачити під час свят�

кування Дня незалежності України:

парадні колони, що проходять 24

серпня Хрещатиком, завжди від�

криває рота барабанщиків у білос�

ніжних одностроях. Їхній чіткий

крок, відмінна виправка, форма

викликають захоплення у людей.

Самі юнаки з душевним теплом

згадують роки навчання у ліцеї, на�

голошуючи, що вчителів, команди�

рів та офіцерів�вихователів

пам’ятатимуть усе своє життя. Ось

що написав у Книзі відгуків лейте�

нант Кирило Гринько:

«За роки навчання у ліцеї, куди

всі ми прийшли різними з різних

родин і різних куточків України, з

різним вихованням і різними упо�

добаннями, нам вклали віру в са�

мих себе, навчили долати трудно�

щі, бути наполегливими у досяг�

ненні мети. За два роки, проведе�

них у стінах ліцею, він став для нас

храмом, духовною та моральною

опорою. Від імені товаришів хочу

подякувати усім офіцерам, праців�

никам Збройних Сил за це…».

Впевнений: під цими словами

підпишеться кожен випускник Ки�

ївського військового ліцею імені

Івана Богуна. 

Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ, ï³äïîëêîâíèê çàïàñó

НАШЕ МАЙБУТНЕ

Þíàêè ç äóøåâíèì òåïëîì çãàäóþòü ðîêè
íàâ÷àííÿ ó ë³öå¿, íàãîëîøóþ÷è, ùî â÷èòåë³â,
êîìàíäèð³â òà îô³öåð³â-âèõîâàòåë³â
ïàì’ÿòàòèìóòü óñå ñâîº æèòòÿ. 
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Вітаю всіх військових і цивільних,

усіх громадян України та все патрі�

отичне українство світу з 20–ю

річницею Збройних Сил України!

Зичу всім крицевого козацького

здоров’я, щастя і щонайкращих га�

раздів, щоб завжди був успіх у нав�

чанні та діяльності на добро і бла�

го України, українського народу…, а

в даному разі, необхідно акценту�

вати — і Збройних Сил України.

Смисловий наголос роблю на сло�

вах «навчанні та діяльності», поза�

як переконаний, що людина від на�

родження і до останнього подиху

та удару серця повинна навчатися і

діяти.

Неточно говорити про заснуван�

ня теперішніх Збройних Сил Укра�

їни, а швидше слід мовити про

трансформування, реформування,

хотілось би — творення або хоча б

перебудову військових з’єднань,

усіх військових формувань, які за�

лишилися в Україні після розпаду

СРСР — перебудову в українську

армію.

А можливості такої перебудови і

творення були!!!

Зброї і майна Україні дісталося

стільки, що при чесному, справед�

ливому і вмілому господарюван�

ні, керівництві, управлінні з них

можна було, по�перше, витвори�

ти достатньо потужні збройні

сили; розв’язати всі соціальні

проблеми, в тому числі — квар�

тирні; по�друге, від продажу зай�

вого майна та озброєння — виру�

чити кошти, необхідні для тво�

рення модерних Збройних Сил

України рівня новітніх військо�

вих сил XXI століття. 

Армії можна і необхідно було

взяти найкраще з технічних знань,

навиків і вмінь володіння наявною

тоді зброєю і технікою, оновити і

осучаснити методику, тактику та

оперативну майстерність, військо�

ве мистецтво, використавши і сві�

товий досвід передових держав. 

Усе це, а особливо виробництво

зброї нового покоління, вимагало і

потребує сьогодні іще більшого,

адекватного фінансування. Дер�

жавне керівництво ( і Верховний

Головнокомандувач, і Верховна Ра�

да, Уряд) та й увесь український на�

род мають усвідомити це, в тому

числі мільярдери, явні і тіньові…

У процесі оновлення, в основі

модерної української армії XXI

століття має бути цілісна людина з

усією повнотою її соціальних, пси�

хологічних та духовних складо�

вих, — високорозвинена особис�

тість. Кожен військовик повинен

свідомо самовдосконалюватись

професійно, інтелектуально, ду�

ховно, формувати вміння міжосо�

бового спілкування і взаємин від

Міністра до рядового. Для цього

організувалися і відпрацьовували�

ся спеціальні рольові тренінги. Це

лише один аспект створюваної Со�

ціально�Психологічної Служби в

Збройних Силах України, про яку

варто говорити глибше і окремо.

Всі види Збройних Сил потребу�

ють уваги і піклування, але, в першу

чергу, — це Повітряні Сили (і авіа�

ція, і протиповітряна оборона),

військова розвідка, системи управ�

ління і зв’язку, а також військові ор�

ганізми, здатні проводити психо�

логічні операції та здійснювати

психологічну оборону. На часі

створення космічних військ, аби

убезпечити себе від нападу з цього

напрямку.

Звичайно, шкода і боляче за зни�

щені аеродроми, покинуті і зруй�

новані військові містечка, ліквідо�

вані шпиталі, будинки офіцерів,

центри відпочинку і дозвілля вій�

ськових навіть там, де немає

військ, позаяк там є ветерани

Збройних Сил, бо турбота про ве�

теранів є складовою престижу вій�

ськової служби. Про це мовиться

ще раз тому, що подальша розбудо�

ва Збройних Сил невідкладно ви�

магає підняття престижу і конку�

рентноспроможності військової

служби на ринку праці і діяльності,

чіткої та гарантованої системи ку�

рортного лікування і оздоровлен�

ня військових.

На сьогодні позитивним є саме

існування Збройних Сил України,

а також участь їхніх підрозділів у

миротворчих операціях і місіях.

Безперечно, вона створює пози�

тивний імідж і Збройних Сил Укра�

їни і держави Україна.

І ліквідація негативів, і розгор�

тання існуючого потенціалу, і роз�

будова нового і новітнього потре�

бують політичної волі, державно�

го бачення і патріотизму. Потріб�

но відпрацювати законодавчу

базу, провести справді глибоку ін�

вентаризацію матеріальних засо�

бів та евентуальних загроз, все за�

безпечити фінансово і насправді

надати можливість професійним

військовим будувати Збройні Си�

ли України.

За будь�яких негараздів, як ка�

жуть українці, не падаймо на спину

і не соваймо ногами. Тож будьмо, у

ділодіянні перебудьмо і здобудьмо!!!

АКТУАЛЬНО

««««ВВВВ    ооооссссннннооооввввіііі     ммммааааєєєє     ббббууууттттииии
ооооссссооооббббиииисссстттт іііі ссссттттьььь…………    іііі     ззззббббрррроооояяяя
ннннооооввввооооггггоооо    ппппооооккккоооолллліііінннннннняяяя»»»»

Володимир МУЛЯВА:

Âîëîäèìèð Ìóëÿâà 
Íà÷àëüíèê Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿

ñëóæáè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè —

íà÷àëüíèê Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî

óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

ç 1991 äî 1993 ðîêó
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За твердженням відомого пись�

менника і політичного діяча фео�

дального середньовіччя Ніколо

Макіавеллі у «Промові про військо�

ве мистецтво» (книга VI), в його

часи неодноразово «послів супро�

воджували професійні офіцери,

переодягнені лакеями», вони мали

можливість «побачити ворожу ар�

мію та вивчити її сильні та слабкі

сторони». Тож з подальшим роз�

витком науки, техніки і військово�

го мистецтва, розвивався й інсти�

тут військових аташе. 

Поява військово�дипломатичної

служби потребувала розробки від�

повідних документів про право�

вий статус. Цікаво, що першість тут

належить Іспанії. У 1846 році в цій

країні спеціальним декретом вве�

дено Положення про військових

аташе, відповідно до якого визна�

чався порядок підбору кандидатів

на цю посаду, порядок їх призна�

чення, термін перебування за кор�

доном і фінансування. 

Іспанія і Франція у 1883 році

першими в світі ініціюють акреди�

тацію у своїх країнах військово�

морських аташе (ВМА), що відразу

ж було підтримано, в першу чергу,

великими морськими державами, у

тому числі і Росією.

В Україні військовослужбовці та�

кож здавна виконували диплома�

тичні доручення. Це стало тради�

цією з часів існування на нашій

землі Великої Скіфії, Боспорського

і Понтійського царств. Дипломатія,

яку вела давньоукраїнська Київська

держава та її спадкоємиця — Га�

лицько�Волинська, теж проводи�

лася передусім силами професій�

них військових — княжих бояр і

дружинників. Дипломатичні зно�

сини із сусідніми країнами підтри�

мувало і Військо Запорозьке Низо�

АКТУАЛЬНО

ЖИВИЙ ВІДБЛИСК СЛАВИ І ВОЄННОЇ
МОГУТНОСТІ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ
Ñàìå òàêèìè, íà äóìêó ôðàíöóçüêîãî ì³æíàðîäíèêà
Äåëüïåêà, ìàþòü áóòè â³éñüêîâ³ àòàøå. Âàãîìèé âíå-
ñîê ó ï³äòðèìàííÿ ìèðíîãî ³ âçàºìîâèã³äíîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà Óêðà¿íè ç ÷ëåíàìè ì³æíàðîäíîãî ñï³âòîâà-
ðèñòâà, çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â ³ áåçïå-
êè äåðæàâè ðàçîì ç äèïëîìàòàìè ðîáëÿòü ³ â³éñüêîâ³
àòàøå. Çàâäàííÿ, ÿê³ âîíè, âèêîíóþòü äîñèòü ñêëàäí³
òà ïîòðåáóþòü â³äïîâ³äíî¿ ï³äãîòîâêè. Ñàìå òîìó ó
àðì³éñüêîìó ñåðåäîâèù³ â³éñüêîâ³ àòàøå ïîñ³äàþòü
îñîáëèâå ì³ñöå.

22 грудня — День працівників дипломатичної служби
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ве — українська козацька республі�

ка, яка продовжила державницьку

традицію на островах Дніпра з

ХV ст. 

Керівниками й членами дипло�

матичних місій гетьмана Богдана

Хмельницького та його наступни�

ків були також представники вій�

ськової старшини. Свої знання і

досвід, і навіть життя ці люди жер�

товно склали на вівтар незалеж�

ності України.

Чимало героїчних постатей роз�

вивало військову дипломатію за

часів Української Народної Рес�

публіки (УНР). Після приходу до

влади в Україні у грудні 1918 року

Директорії було відкрито апарати

військових аташе при посольствах

УНР в Польщі, Франції, Італії та

Грузії. До складу Генерального шта�

бу армії УНР 1918–1921 років вхо�

дила 2�а Розвідувальна управа, яка

мала відділ закордонного зв’язку у

складі 9 офіцерів на чолі із сотни�

ком П. Крижанівським, призначе�

ним для координації дій військово�

дипломатичних представництв

України.

На початку 1991 року іноземний

військово�дипломатичний корпус

у Москві був одним із найбільших у

світі — 59 країн направили сюди

своїх військових (ВА), військово�

морських (ВМА) і військово�повіт�

ряних (ВПА) аташе. Для порівнян�

ня: у Вашингтоні в той же час 80

країн мали військові апарати при

своїх посольствах, у Парижі — 72,

Лондоні — 70, Бонні — 62, Римі —

51, Оттаві — 52, Пекіні — 44, Стам�

булі — 35, Токіо — 24, Гаазі — 32, Бу�

енос�Айресі — 21, Аммані — 30.

Після розпаду СРСР і утворення ря�

ду нових держав чисельність вій�

ськово�дипломатичних представ�

ництв у світі помітно збільшилася.

Сьогодні масштаб і структура

системи військових аташе в різних

країнах відрізняються як за харак�

тером і методологією реалізації

власних пріоритетів в галузі безпе�

ки та оборони, так і за наявними

ресурсами, можливостями і повно�

важеннями. У посольстві країни

може взагалі не бути військового

аташе, чи він відповідатиме за весь

спектр оборонних відносин краї�

ни, або декілька аташе представля�

тимуть різні види збройних сил.

Останнє найхарактерніше для вій�

ськових представників США, сис�

тема яких, безумовно, найбільша у

світі: в її структурі служать сотні

аташе в посольствах 135 країн сві�

ту. У свою чергу Швейцарія має

всього 17 військових аташе, які за�

безпечують двосторонні військові

відносини з 72 країнами світу.

Політичне і військове керівниц�

тво України з самого початку неза�

лежності розглядало безпеку укра�

їнської держави не тільки через

призму боєздатності її армії, а й че�

рез можливості налагодження

мирної і доброчинної співпраці

між державами�сусідами. Вся між�

народна діяльність Міністерства

оборони України та Збройних Сил

України почала концентруватися

на встановленні та взаємовигідно�

му розвитку добрих і рівноправ�

них відносин з усіма сусідами; ді�

лових і партнерських відносин із

Заходом; налагодженні безпосе�

редніх контактів з військовими ві�

домствами інших країн. 

У вересні 1992 року було відкри�

то військове представництво Укра�

їни в США. Першим військовим

аташе в новітній історії України

було призначено полковника

Смешка І.П. У цьому ж році в Києві

почали працювати представники

військово�дипломатичного корпу�

су іноземних держав, зокрема,

Франції та США.

Вперше питання організації ді�

яльності військових аташе при

дипломатичних представництвах

України як незалежної суверенної

держави було врегульовано поста�

новами Кабінету Міністрів України

від 12 січня 1993 року «Питання

військових аташе» та від 28 жовтня

1993 року «Про військових аташе».

Після чого розпочався процес

формування інституту військових

аташатів при дипломатичних

представництвах України за кор�

доном. 

Станом на кінець жовтня 2011

року представники військово�дип�

ломатичного корпусу України

(аташе з питань оборони, військо�

ві аташе, військово�морські аташе,

військово�повітряні аташе) акре�

дитовані на постійній основі при

Посольствах України в 27 країнах

світу та ще у 19 — за сумісництвом.

При посольствах іноземних кра�

їн в Україні на кінець жовтня 2011

року акредитовані більш ніж 50

військовослужбовців, які представ�

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ

Ïðåäñòàâíèêè â³éñüêîâî-äèïëîìàòè÷íîãî
êîðïóñó Óêðà¿íè àêðåäèòîâàí³ íà ïîñò³éí³é

îñíîâ³ ïðè Ïîñîëüñòâàõ Óêðà¿íè â 27
êðà¿íàõ ñâ³òó òà ùå ó 19 — çà ñóì³ñíèöòâîì.

Ó çàãàëüíîìó ðîçóì³íí³ àòàøå (ïîõîäèòü â³ä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà attache —

ïðèêð³ïëåíèé, ïðèâ’ÿçàíèé) — äèïëîìàò-ïî÷àòê³âåöü, ìîëîäøèé äèïëîìà-

òè÷íèé ðàíã, àáî íàéíèæ÷à äèïëîìàòè÷íà ïîñàäà. Çã³äíî ç âèçíà÷åííÿì, íà-

âåäåíèì â Óêðà¿íñüê³é äèïëîìàòè÷í³é åíöèêëîïåä³¿, â³éñüêîâ³ (â³éñüêîâî-

ìîðñüê³, â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿí³ àòàøå) º ïðåäñòàâíèêàìè â³éñüêîâîãî â³äîìñ-

òâà àêðåäèòóþ÷î¿ äåðæàâè òà îäíèìè ³ç ñòàðøèõ äèïëîìàòè÷íèõ àãåíò³â ó

äèïëîìàòè÷íîìó ïðåäñòàâíèöòâ³. Óñ³ êàòåãîð³¿ àòàøå (ç ïèòàíü îáîðîíè, â³é-

ñüêîâ³, ñïåö³àëüí³, ïðåñ-àòàøå òà ³í.) º ÷ëåíàìè äèïëîìàòè÷íîãî êîðïóñó â

êðà¿í³ ïåðåáóâàííÿ, òîìó ìàþòü çàãàëüíîâèçíàíèé ì³æíàðîäíî-ïðàâîâèé

ñòàòóñ, îäíàêîâ³ äèïëîìàòè÷í³ ³ìóí³òåòè òà ïðèâ³ëå¿.
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ляють 34 країни світу. Крім того,

ще 24 військових аташе акредито�

вані в Україні за сумісництвом.

Безперечно, військова диплома�

тія є важливою сферою діяльності

будь�якої держави. Адже з часом,

міжнародна діяльність у військовій

сфері лише набирає обертів. І хо�

ча, всупереч різниці в методах ро�

боти, довгий час дипломатів вва�

жали шпигунами, згадаймо хоча б

відомий вислів Абрахама Уіксе�

форта: «Посол — почесний шпи�

гун», насправді це не так, адже ді�

яльність дипломатів та військових

аташе є офіційною. 

У своїй діяльності дипломати та

військові аташе спираються на по�

ложення Віденської конвенції

1961 року. І якщо цивільні дипло�

мати керуються політичними, со�

ціальними, економічними та куль�

турними чинниками, військові

аташе зосереджують увагу на вій�

ськовому аспекті. Адже одне з ос�

новних їхніх завдань — інформа�

ційно�аналітичне забезпечення

військово�політичного керівниц�

тва своїх держав для ухвалення рі�

шень у сфері безпеки та оборони.

Саме тому їхня інформація та дже�

рела, використані для її здобуття, є

офіційними та відкритими для за�

гального користування. Інформа�

ція отримується офіційно від ке�

рівництва країни перебування, Мі�

ністерства оборони та із засобів

масової інформації. А це вимагає

від військового дипломата вміння

ефективно аналізувати різнома�

нітну оперативну інформацію що�

до стану та перспектив реалізації

воєнної політики країни, де пере�

буває, професійно розбиратись у

величезному спектрі політичних,

воєнно�технічних та соціально�

економічних питань, а також пос�

тійно контактувати з власним Мі�

ністерством оборони. Фактично

військові дипломати забезпечують

постійну комунікацію між військо�

вими відомствами держав. Окрім

цього, вони є консультантами глав

дипломатичних представництв з

військових питань.

У загальних рисах підготовка

військових аташе до виконання

своїх завдань складається з наступ�

них компонентів:

• спеціалізована мовна підготовка,

яка триває від декількох місяців

до року;

• підготовка в сферах політики

безпеки і оборони, моніторинго�

вої діяльності, протоколу, струк�

тури збройних сил, контролю

над озброєннями та їх експор�

том, спеціалізована комп’ютерна

підготовка;

• культурна підготовка, наприклад,

у Франції та Швейцарії її прохо�

дять дружина та інші члени ро�

дини військовослужбовця.

Традиційно військовий аташе

виконує свої обов’язки упродовж

двох�трьох років. Як і у випадку

цивільних дипломатичних пра�

цівників, це має на меті досягнен�

ня балансу між необхідністю пос�

тійно бути в курсі подій, що відбу�

ваються в країні, потребою систе�

ми в отриманні практичного

досвіду і зворотного зв’язку. Ґрун�

туючись на міжнародній практиці

діяльності сучасних військових

аташе, можна узагальнити та ви�

вести три основних функції вій�

ськового аташе: військовий рад�

ник посла, представник збройних

сил та їх вищого керівництва в

іноземній державі, моніторинг ма�

теріальних і моральних ресурсів

військового потенціалу іноземної

держави.

Неформальним об’єднанням вій�

ськових аташе, акредитованих в

Україні, є Київська асоціація вій�

ськових аташе (КАВА). За час свого

існування (створена 9 листопада

1992 року) КАВА завжди виступала

як дієвий координуючий орган у

співпраці керівництва Міністерс�

тва оборони України з представ�

никами військово�дипломатично�

го корпусу.

Представником, координатором

та речником асоціації є її прези�

дент, який за статутом КАВА обира�

ється на один рік. Він має заступни�

ка — віце�президента та виконав�

чий комітет, що теж обираються.

Президент КАВА, за дорученням

членів асоціації, має право безпо�

середнього звернення до першого

заступника Міністра оборони та

заступника начальника Генераль�

ного штабу, які відповідають за пи�

тання міжнародного співробітниц�

тва в Міністерстві оборони та

Збройних Силах. 

22 грудня цього року військові

дипломати України разом із ци�

вільними колегами відзначатимуть

професійне свято — День україн�

ської дипломатії, до речі, саме в цей

день, 22 грудня 1917 року в УНР бу�

ло запроваджено Генеральний сек�

ретаріат закордонних справ. 

Висока компетентність, профе�

сіоналізм та зваженість рішень —

запорука високого авторитету вій�

ськових аташе нашої країни за

кордоном. Особисто я впевнений,

що військові аташе і надалі прим�

ножуватимуть традиції своїх попе�

редників і завжди пам’ятатимуть

про свою високу місію.

Ïåòðî ÌÅÕÅÄ, 

ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè Â³éñüêîâîãî

³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 

³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ

Âèñîêà êîìïåòåíòí³ñòü, 
ïðîôåñ³îíàë³çì òà çâàæåí³ñòü ð³øåíü

â³éñüêîâèõ àòàøå — çàïîðóêà âèñîêîãî
ì³æíàðîäíîãî àâòîðèòåòó Óêðà¿íè. 



АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Àðòåì Ðåçí³ê,
êîìàíäèð ï³äðîçä³ëó:

— Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ÿ íåäàâ-

íî. Ïðèíàéìí³ ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñâî¿ìè

ñòàðøèìè êîëåãàìè. Àëå ³ çà öåé ÷àñ

çðîçóì³â, ùî àðì³ÿ ³ ÿ — îäíå ö³ëå. Ñüî-

ãîäí³ íå ìîæó óÿâèòè ñâîãî æèòòÿ áåç

ð³äíîãî ïîëêó, áåç ñâî¿õ ï³äëåãëèõ, ç

ÿêèìè ñëóæó òà âèêîíóþ ïîêëàäåí³

çàâäàííÿ. Ìîæëèâî, íå âñ³ ìî¿ ðîâåñ-

íèêè, ïðî÷èòàâøè ö³ ðÿäêè, ïðàâèëüíî

çðîçóì³þòü ìåíå, àëå ÿ íå øêîäóþ ïðî

ñâ³é âèá³ð, ÿêèé çðîáèâ íà ïî÷àòêó

2000-õ, âñòóïèâøè äî â³éñüêîâîãî

³íñòèòóòó.

Íà æàëü, ñüîãîäí³ ïðîôåñ³ÿ çàõèñíèêà

Áàòüê³âùèíè íåäîñòàòíüî ïðèâàáëèâà. Ó

ñóñï³ëüñòâ³, íàñàìïåðåä ñåðåä ìîëîä³,

äîì³íóþòü äåùî ³íø³ ö³ííîñò³. Á³ëüø òîãî,

äåÿê³ «ðîçóìíèêè» ââàæàþòü, ùî äî àðì³¿

éäóòü ëèøå íåâäàõè ³ ëåäàð³. Íå õî÷ó íà-

â³òü ïîëåì³çóâàòè ç íèìè. À ñêàæó ëèøå,

ùî, çâàæàþ÷è íà ò³ ìîðàëüí³ òà ô³çè÷í³

íàâàíòàæåííÿ, ÿê³ ñüîãîäí³ äîâîäèòüñÿ

âèòðèìóâàòè îô³öåðàì, çîêðåìà òèì, õòî

â³äïîâ³äàº çà îñîáîâèé ñêëàä, â³äð³çíÿòè

ñïðàâæí³ ö³ííîñò³ â³ä ñóìí³âíèõ â³éñüêîâ³

ëþäè ìîæóòü. Äëÿ íèõ ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó

ïåðåä ñâî¿ì íàðîäîì ñòî¿òü âèùå çà

ìåðêàíòèëüí³ ³íòåðåñè. 

Ðÿäîâèé ²ãîð ßðåì÷èøèí, ñòð³ëåöü â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè:
— Â³äâåðòî êàæó÷è, ó ìåíå áóëà ìîæëèâ³ñòü íå ïðèçèâàòèñü äî â³éñüêà. Ïðè÷îìó

ö³ëêîì çàêîííà. Àëå ïèòàííÿ: ñëóæèòè ÷è íå ñëóæèòè — ó íàø³é ñ³ì’¿ íàâ³òü íå îáãî-

âîðþâàëîñÿ. ß ðîçóì³â: ìàþ âèêîíàòè â³éñüêîâèé îáîâ’ÿçîê! Òàê ñàìî, ÿê ì³é áàòü-

êî, ÿêèé ñëóæèâ ñòðîêîâó ñëóæáó, ó òîìó ÷èñë³ é â Àôãàí³ñòàí³. Íå ðàç ³ íå äâà â³í

çàãëÿäàâ ó â³÷³ ñìåðò³, îòîæ, ÷è ì³ã ÿ íå ñêóøòóâàòè ñîëäàòñüêî¿ êàø³?

Çà ÷àñ, ïðîâåäåíèé ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³, ÿ â³ä÷óâ ñåáå ñïðàâæí³ì ÷îëîâ³êîì. Çîê-

ðåìà, íàâ÷èâñÿ, ñïðèéìàòè ïðîáëåìè îòî÷óþ÷èõ ÿê âëàñí³, â³ä÷óâ ãîòîâí³ñòü çà íå-

îáõ³äíîñò³ áóäü-ÿêî¿ ìèò³ ïðèõîäèòè íà äîïîìîãó òîâàðèøàì ïî ñëóæá³.

Ð³ê â àðì³¿ äëÿ ìåíå ñòàâ øêîëîþ æèòòÿ, ÿêà çàïàì’ÿòàºòüñÿ íàçàâæäè. Áî æ õ³áà

ìîæíà çàáóòè ñâî¿õ êîìàíäèð³â, õëîïö³â, ç ÿêèìè âè¿æäæàâ íà ïîëüîâ³ âèõîäè, í³ñ

âàðòîâó ñëóæáó, ä³ëèâñÿ òèì, ùî ö³íóâàâ íàéá³ëüøå? Â àðì³¿ ÿ çàãàðòóâàâñÿ ÿê ìî-

ðàëüíî, òàê ³ ô³çè÷íî: ñòàâ á³ëüø ñòðèìàíèì, ðîçñóäëèâèì ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåíü,

÷îãî, ñêàæó ÷åñíî, íå ïîì³÷àâ çà ñîáîþ ðàí³øå. Òóò ÿ ñòàâ á³ëüøå çàéìàòèñü ñïîð-

òîì, ö³íóâàòè ñïðàâæíþ ÷îëîâ³÷ó äðóæáó, çðîçóì³âøè, ùî áåç öüîãî ëþäèíà ìàëî

÷îãî âàðòà. 

À ùå, ÿêùî ìàòèìó ñèíà, çðîáëþ âñå ìîæëèâå, ùîá ³ â³í ñëóæèâ ó â³éñüêó. Òåïåð

ÿ òî÷íî ïåðåêîíàíèé: öå éîìó ï³äå ëèøå íà êîðèñòü.

Ïîëêîâíèê çàïàñó Âîëîäèìèð Ðóáöîâ — ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíîãî
ôîíäó ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ (ç ëàâ ÇÑ Óêðà¿íè çâ³ëüíèâñÿ ó 1993 ðîö³):

— Â óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó ìåí³ âèïàëî ñëóæèòè íå òàê âæå é äîâãî. Àëå òîé

÷àñ ïàì’ÿòàþ äîáðå. Ñòàíîâëåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë ó 90-³ â³äáóâàëîñÿ äîñèòü áî-

ë³ñíî: êåð³âíèöòâî äåðæàâè, Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè çìóøåíå áóëî âäàâàòèñü äî

íåïîïóëÿðíèõ çàõîä³â, ñêîðî÷óþ÷è ÷èìàëî â³éñüêîâèõ ÷àñòèí. Âèñòà÷àëî é

ïðîáëåì, ÿê³ ìàëè ñîö³àëüíå çàáàðâëåííÿ. ²íôëÿö³ÿ çíåö³íþâàëà ãðîøîâå çà-

áåçïå÷åííÿ îô³öåð³â. Àëå âîíè, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ íåãàðàçäè, ñóìë³ííî âèêî-

íóâàëè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè. 

ßê íà ìåíå, á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ îô³öåð³â º ùèðèìè ïàòð³îòàìè ñâîº¿ êðà¿-

íè ³ ñëóæàòü íå çà ñòðàõ, à çà ñîâ³ñòü.

Îêðåìî õî÷ó ñêàçàòè, ùî ìåíå, ÿê ðîñ³ÿíèíà çà ïîõîäæåííÿì, ðàäóº òîé

ôàêò, ùî óðîäæåíö³ Ðîñ³¿, ÿê³ ïðîäîâæèëè ñëóæáó â Óêðà¿í³ ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ,

íå ïî÷óâàþòüñÿ òóò ëþäüìè äðóãîãî ñîðòó. Ñòâîðåí³ ð³âí³ óìîâè äëÿ êàð’ºðíîãî

çðîñòàííÿ. Çíàþ ïðî öå, áî ÷èìàëî ìî¿õ òîâàðèø³â ïðîäîâæóþòü â³éñüêîâó

ñëóæáó.

Ñüîãîäí³ çàéìàþñü ñîö³àëüíîþ àäàïòàö³ºþ çâ³ëüíåíèõ ó çàïàñ â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³â — ñâî¿õ êîëåã. É çíîâó çàñâ³ä÷óþ, ùî áåç ñóìí³âó, ñàìå àðì³éñüêå

çàãàðòóâàííÿ íåàáèÿê äîïîìàãàº ¿ì ì³öíî ñòàâàòè íà íîãè. Ñèëà âîë³, âì³ííÿ

îð³ºíòóâàòèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, äîëàòè ïåðåøêîäè — öå òå, ùî

ñòàº äëÿ «çàïàñíèê³â» äðóãèì äèõàííÿì.

20 РОКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ У МОЄМУ ЖИТТІ



Від Бесcарабії до Дону, від Чорно�

лісся до Чорного моря простягли�

ся неозорі землі Козацького степу.

Колись ця «вольниця» радо прий�

мала у свої широкі обійми неско�

рених сміливців, які не упокори�

лись знущанням магнатів, щиро ві�

рили в свободу і зрештою виписа�

ли на своєму штандарті грізне,

перевірене і підтверджене героїч�

ними жертвами гасло: «Душу — Бо�

гу, тіло — Україні, честь — нікому».

Щедро зрошений кров’ю і потом

волелюбних предків, втрамбова�

ний копитами бойових коней та

натрудженими ногами піхоти,

Степ віками перетворювався на

вселенську історичну арену, де

формувалися нації і держави. І на�

самперед — українська.

Дух пращурів — воїнів Великої

Скіфії, відданих дружин Святосла�

ва Хороброго чудодійно перенісся

з давнини у часи гетьманщини,

збудив козацькі душі, здійняв по�

мисли над Степом на міцних кри�

лах споконвічної слави антів та ру�

сичів, і пішли вони на бій заради

Волі, заради Вітчизни, заради Не�

залежної Держави.

Це зоряне небо, цей дух, що ви�

тає над річками, над морем, над по�

лями та луками, лісами та переліс�

ками, ця сила Степу і досі додає ві�

ри та наснаги, впевнено нагадує

про велич і мудрість предків, їхню

відвагу та гідність, їхній героїзм.

Тут, у Великому степу, вершились

долі великої, непоборної нації. В

горнилі битв, в запеклій боротьбі

народжувались лідери, ватажки,

провидці і пророки, дипломати і

політики. Северин Наливайко, Сір�

ко�характерник, Данило Нечай,

Іван Мазепа, Пилип Орлик і ще, і

ще, і ще.

Згадаймо лише…

Жовті Води. Перша переможна

битва Богдана. Полководець лікві�

дував оперативно�стратегічну пе�

ревагу польської армії у кавалерії,

отримав допомогу від Туреччини

та Кримського Ханства, створив

український артилерійський арсе�

нал, систему розвідки. Битва об’єд�

нала козаків, вселила в населення

Наддніпрянщини та Брацлавщини

віру в силу українського війська.

Намір гетьмана — поставити поль�

ському урядові вимогу: визнати ко�

зацтво провідним станом Речі

Посполитої через повернення йо�

му прав і вольностей та надання

привілеїв, збільшення козацького

реєстру, а також гарантувати за�

хист православної церкви — дав

надію на подальше визволення Ук�

раїни з�під гніту.

Зборівська битва. Геній Хмель�

ницького упередив наступ поль�

ських військ. Козаки зупинили пе�

редові загони литовського князя

Януша Радзивілла, які мали намір

зайняти Київ, завдали нищівної по�

разки частинам Яреми Вишне�

вецького, що наступали з заходу,

оточивши залишки польського

війська у фортеці Збараж. Не при�

пиняючи облоги, неподалік від

Збаража, під Зборовом — Хмель�

ницький зустрів 30�тисячну арма�

ду короля Яна ІІ Казимира, і, якби

не зрада Ісляма III Ґерая, який та�

ємно уклав угоду з польським ко�

ролем, ворожа армія була б розби�

та вщент. Під тиском хана гетьман

вимушений був почати перегово�

ри з королем і підписати відомий

Зборівський договір. Договір,

який, як з’ясувалося, ні польська

шляхта, ні римо�католицьке духо�

венство не збирались виконувати. 
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КОЗАЦЬКОГО СТЕПУ
…Òîé ñòåï êîçàöüêèé òîïèòüñÿ ó òðàâàõ,
ßê ñîí-òðàâà öâ³òå ç êîçà÷èõ ñí³â.
ß òóò øóêàþ çàïîð³çüêó ñëàâó.
Êèãè÷å ÷àéêà ïðî ñâî¿õ ñèí³â…



Конотопська битва. Вона ретель�

но замовчувалась всіма історика�

ми, аж доки не стала Україна неза�

лежною. Це була битва, скористав�

шись наслідками якої, ми вже дав�

но, у сімнадцятому столітті, могли

стати ще однією європейською

державою.

Не судилося. Зрада, підступ, зов�

нішнє зло не дали утвердитись но�

вій Україні. Не почув тоді Козаць�

кий степ гімну молодої держави.

Лише стогін і плач пригнобленого

народу.

І затих Степ. Зрідка виплескував,

з туги, на поверхню буття пооди�

нокі вогняні язики народного гні�

ву. Гайдамаки Максима Залізняка.

Коліївщина Івана Гонти. Легендар�

ний Устим Кармелюк. Опришки

Олекси Довбуша. Придушили. Ви�

різали із сердець пам’ять, залишки

споминів. І вже не було, здавалось,

надії на те, що колись повернеться

героїчне воїнство, встане грізною

стіною на захист свого рідного до�

му, помчить несамовито, стрімко,

переможно на вражу силу.

Ні, не згасла слава Степу. Жеврі�

ла, жевріла століттями в душах і

серцях нащадків. І відродилась із

попелу. Повстала. Перемогла.

Замайоріло синьо�жовте знаме�

но над Козацьким степом. Міцно

впирається золотий Тризуб у бла�

китний небосхил. Надійно. Навіч�

но. Бо є кому боронити, є кому за�

хищати завойоване.

Загомонів Степ. Заколихались

трави. Пішло від високих давніх

могил, широких валів, глибоких

ровів відлуння важкого, грізного

гуркоту залізних коней. Вдарили

крилами велетенські срібні птахи.

Розкроїли небо потужні вогняні

стріли. Салютувало українське вій�

сько вільному народу.

***
Як в сиву давнину — польською,

татарською, московською, україн�

ською тепер лунають накази ко�

мандирів, ще й англійською, ру�

мунською, норвезькою та багатьма

іншими мовами.

Вже п’ятнадцять років дивиться

Степ, як проходять бойовий виш�

кіл українські вояки разом із солда�

тами армій дружніх нам країн.

«Козацький степ». Це назва що�

річного українсько�британсько�

польського навчання. Поштовхом

до його народження стала значна

історична подія — знаменита бит�

ва під Хотином. Там українсько�

польське військо під проводом

гетьманів Сагайдачного та Хотке�

вича перемогло турецьку армію.

Там назавжди було поставлено

крапку на експансії Османської ім�

перії в Європу. 

Сама ідея проведення навчання

виникла в 1996 році. Ініціатори —

глави оборонних відомств Украї�

ни, Великої Британії та Польщі.

Відтоді держави�засновниці прий�

мають по черзі учасників на полі�

гонах «Стенфорд» у Великій Бри�

танії, «Нова Демба» у Польщі та

«Широкий лан» в Україні.

Військова перлина Степу — по�

лігон Південного оперативного

командування Сухопутних військ

Збройних Сил України «Широ�

кий лан» — унікальний об’єкт, де

можна проводити полкові та бри�

гадні навчання всіх видів сучас�

ного бою. 

«Кооперативний партнер» — це

були перші навчання, які проводи�

лись на території України після ра�

тифікації 2 березня 2000 р. Вер�

ховною Радою України Угоди між

державами�учасницями Північно�

атлантичного договору та держа�

вами, які беруть участь у програмі

«Партнерство заради миру». 

У 2000 році на території України

пройшли також багатонаціональні

миротворчі навчання «Щит миру»,

«Козацький степ», які є щорічним

польовим ротним тактичним нав�

чанням аеромобільних підрозділів

з миротворчої тематики. 

2001 рік був плідним щодо прове�

дення військових маневрів. Зокре�

ма, відбулися такі навчання, як «Ко�

зацький експрес», «Сі бриз», «Щит

миру», «Тиса» і «Фарватер миру».

Дослідницьке оперативно�страте�

гічне командно�штабне навчання

«Небесний грім» було логічним

продовженням низки тренінгів

оперативно�стратегічного рівня. 

У 2002 році на загальновійсько�

вому полігоні «Широкий лан»

пройшли перші в історії спільні ук�

раїнсько�італійські навчання «Скі�

фія». Також у 2002 році відбулися

спільні українсько�британські ба�

тальйонні навчання «Козацький

експрес», «Спільне випробування»,

міжнародні командно�штабні «Раф

енд реді» та дослідницькі коман�

дно�штабні «Форпост».

У 2003 році в Україні були про�

ведені багатонаціональні коман�

дно�штабні миротворчі навчання

бригадного рівня із залученням

військ «Щит миру», тактичне нав�

чання бригадного рівня з бойо�

вою стрільбою «Прикарпаття» та

українсько�польсько�британські

польові тактичні навчання «Ко�

зацький степ».

У 2004 році окрім двосторонньо�

го українсько�італійського тактич�

ного навчання бригадного рівня з

бойовою стрільбою «Широкий

лан», пройшли також командно�

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Çàãàëîì ó 2011 ðîö³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ
Óêðà¿íè áóëî ïðîâåäåíî ïîíàä 90 çàõîä³â

îïåðàòèâíî¿ ï³äãîòîâêè ç ð³çíèìè îðãàíàìè
â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ.



штабні навчання з органами уп�

равління Військово�Морських Сил

та інших видів ЗС і силових струк�

тур України «Морський рубіж». 

У 2005–2006 роках були прове�

дені міжнародні навчання «Щит

миру», спільні українсько�поль�

сько�британські тактичні навчання

батальйонного рівня «Козацький

степ» та командно�штабного —

«Чисте небо». Темою командно�

штабного навчання визначено:

«Уточнення замислу щодо застосу�

вання Повітряних Сил та управлін�

ня ними під час виконання завдань

за призначенням». Навчання про�

ходили на 6 полігонах Збройних

Сил України. Зокрема, на Микола�

ївщині, на полігонах «Широкий

лан» та «Києво�Олександрівський»,

а також в Криму на двох морських

полігонах «Чауда» і «Старокрим�

ський».

У 2007 році проведено вперше в

Україні масштабне міжнародне ан�

титерористичне навчання «Схід�

ний щит — 2007», за участю вісімде�

сяти представників з 27 країн світу. 

Проведено наймасштабніше у

цьому ж році стратегічне коман�

дно�штабне навчання Збройних

Сил України з оперативного забез�

печення і логістики «Артерія». 

У 2008 році окрім навчань: «Сі

Бриз» — українсько�американ�

ського із залученням інших країн

та двоступеневого командно�

штабного «Рішуча дія», проведені

масштабні двоступеневі коман�

дно�штабні навчання «Морський

вузол», які стали головним річним

підсумковим заходом бойової під�

готовки Збройних Сил України.

У 2009 році найважливішим у Су�

хопутних військах було командно�

штабне навчання з бойової стріль�

бою 72�ї окремої механізованої

бригади 8�го армійського корпусу. 

У 2010 році на території України

проведено 9 міжнародних нав�

чань: українсько�польсько�канад�

сько�литовське «Кленова Арка», ба�

гатонаціональні — «Бар’єр» і «Світ�

ла Лавина», українсько�словацьке

навчання «Козацький степ»,

«Слов’яни за мир», українсько�аме�

риканське «Сі бриз», спільне укра�

їнсько�американське командно�

штабне навчання із залученням

військ «Репід Трайдент», україн�

сько�румунське та українсько�бі�

лоруське навчання. 

Та наймасштабнішим був ком�

плекс навчань із органами військо�

вого управління та військами і си�

лами «Взаємодія». Вони проводи�

лись з метою підвищити спромож�

ність військ і сил діяти у складі

міжвидового угруповання на будь�

якому потенційно небезпечному

напрямку. Головна мета навчання

полягала у відпрацюванні всього

спектра питань управління Зброй�

ними Силами під час ліквідації або

нейтралізації воєнної загрози, по�

чинаючи зі стратегічного розгор�

тання і завершуючи веденням обо�

ронних операцій.

У 2011 році проведено такі нав�

чання: «Сі бриз», українсько�аме�

рикансько�польське «Безпечне не�

бо», українсько�польське «Козаць�

кий степ», багатонаціональне «Ро�

таційні сили Чорноморського

регіону», багатонаціональне нав�

чання сил спеціальних операцій

«Джекал Стоун». А також широко�

масштабне навчання з територі�

альної оборони «Сприяння».

Загалом у 2011 році у Збройних

Силах України було проведено

понад 90 заходів оперативної під�

готовки з різними органами вій�

ськового управління. Серед яких

найбільш значуще та водночас най�

масштабніше за роки незалежності

України — дослідницьке командно�

штабне навчання «Адекватне реагу�

вання». Воно проводилось на 15�ти

полігонах, де були задіяні майже 10

тисяч військовослужбовців. «Адек�

ватне реагування» стало підсумко�

вим іспитом року для Збройних

Сил України. Досвід його проведен�

ня — підґрунтя для визначення прі�

оритетних напрямів подальшої

розбудови Збройних Сил України,

оптимальних за чисельністю, мо�

більних та боєздатних...

Живе Степ. І нема цьому життю

ні кінця, ні краю. Як нема краю не�

озорим далям, високому небу, нез�

доланній вірі у світле майбуття на�

шого народу.

²ãîð ËÅÂÈÖÜÊÈÉ

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Ïîë³ãîí Ï³âäåííîãî îïåðàòèâíîãî
êîìàíäóâàííÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè «Øèðîêèé ëàí» — óí³êàëüíèé
îá’ºêò, äå ìîæíà ïðîâîäèòè ïîëêîâ³ òà
áðèãàäí³ íàâ÷àííÿ âñ³õ âèä³â ñó÷àñíîãî áîþ. 
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Наприкінці липня 1995 р., незва�

жаючи на затихання бойових дій

між ворогуючими сторонами, у

Сербській Країні якось по�особли�

вому «запахло порохом». Перего�

вори про врегулювання ситуації

між сербами та хорватами прохо�

дили на всіх можливих рівнях. 

Третього серпня ми дізналися,

що переговори на вищому рівні в

Женеві завершились безрезуль�

татно.

О пів на п’яту ранку 4 серпня ме�

ні зателефонували в готель. Спро�

соння піднявши трубку, я почув го�

лос командувача Сил ООН в Хор�

ватії генерал�лейтенанта Аль�Ро�

дана.

— Полковнику, о п’ятій ранку

хорвати розпочнуть артилерій�

ський обстріл сербських пози�

цій, — повідомив замість вітання

генерал. І продовжив: — Переве�

діть сектор у готовність «червона»,

прикрийте війська, а надалі дійте

відповідно до обставин.

Швидко дав необхідні розпоряд�

ження старшому чергової зміни

офіцерів у штабі сектора, вдягнув�

ся, підняв в сусідніх номерах водія�

охоронця, свого помічника, за де�

сять�п’ятнадцять хвилин вже був у

своєму робочому кабінеті. 

З 05:15 почали надходити теле�

фонні доповіді від командирів ба�

тальйонів про початок бойових

дій сторін у всій зоні відповідаль�

ності сектора. Хорватські війська

почали наступ проти сербських

збройних формувань у двох секто�

рах — «Північ» та «Південь».

Незважаючи на те, що хорват�

ська сторона запевняла команду�

вання Сил ООН в колишній Югос�

лавії, що гарантує безпеку персо�

налу ООН під час свого наступу,

ситуація виявилася іншою. Серби,

прикриваючись миротворцями, як

щитом, розміщували свої позиції

якнайближче до позицій підрозді�

лів Сил ООН і звідти «огризалися»

на дії хорватів. Від командирів час�

тин постійно надходили доповіді

про загрозу поразки миротворців

на своїх позиціях. Деякі спосте�

режні пости блокували або хорва�

ти, або серби, а особовий склад

постів було роззброєно. Приблиз�

но о дев’ятій ранку пострілом з

хорватського танка по спостереж�

ному посту данського батальйону

був тяжко поранений данський

сержант, який невдовзі помер у

госпіталі. 

Одночасно з початком бойових

дій пішов і потік біженців із Серб�

ської Країни. В самому Топуско, де

розміщувався штаб сектора, поча�

лась паніка. Серби, тікаючи, підпа�

лювали власні будинки, грабували

свої ж магазини (щоб нічого не

дісталося хорватам). Йорданські

солдати, що охороняли готель

персоналу ООН, побачивши таке,

злякалися і розбіглись, а брати�

слов’яни серби відразу ж «зайняли�

ся» готелем і за кілька годин його

вже не можна було впізнати — две�

рі номерів зірвані, те, що не можна

було винести, все перебито й зла�

мано. Як кажуть, наче Мамай прой�

шов. В містечку вціліла лише пра�

АКТУАЛЬНО

«ВНУЧКА

НАРОДИЛАСЯ»!
²ñòîð³ÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ñêëàäàºòüñÿ ç ëþäñüêèõ
äîëü. Äîëÿ ãåíåðàë-ìàéîðà Ñåðã³ÿ Ìîêðèíöÿ — îäíà
ç ÿñêðàâèõ ¿¿ ñòîð³íîê, ßê êîìàíäóâà÷ ñåêòîðà
«Ï³âí³÷» ìèðîòâîð÷èõ Ñèë ÎÎÍ ó êîëèøí³é Þãîñëàâ³¿
Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷ âðÿòóâàâ æèòòÿ ñîòíÿì ëþäåé.
Ïðî ò³ äí³ ó éîãî ñïîãàäàõ.

Ìîêðåíåöü Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷
íàðîäèâñÿ ó 1951 ðîö³ â ì³ñò³ Ëèñè-

÷àíñüê Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Ó 1969

ðîö³ çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå ñóâîðîâñüêå

â³éñüêîâå ó÷èëèùå, ó 1973 ðîö³ —

Êè¿âñüêå âèùå çàãàëüíîâ³éñüêîâå

êîìàíäíå ó÷èëèùå. Ïðîõîäèâ ñëóæ-

áó íà ïîñàäàõ êîìàíäèðà ìîòîñòð³-

ëåöüêîãî âçâîäó, ðîòè, áàòàëüéîíó â

Ãðóï³ ðàäÿíñüêèõ â³éñüê â Í³ìå÷÷èí³.

Ó 1981 çàê³í÷èâ ³ç çîëîòîþ

ìåäàëëþ Àêàäåì³þ ³ìåí³ Ôðóíçå.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ïðîõîäèâ ñëóæáó íà

ïîñàäàõ ñòàðøîãî îô³öåðà îïåðà-

òèâíîãî â³ää³ëó øòàáó àðì³éñüêîãî

êîðïóñó, íà÷àëüíèêà øòàáó ìîòîñ-

òð³ëåöüêîãî ïîëêó, êîìàíäèðà óêð³ï-

ëåíîãî ðàéîíó, çàñòóïíèêà êîìàí-

äèðà êóëåìåòíî-àðòèëåð³éñüêî¿ äè-

â³ç³¿. Ó 1991 ðîö³ ïðèáóâ äî Ïðèêàð-

ïàòñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó. Ñòàâ

íà÷àëüíèêîì øòàáó ìîòîñòð³ëåöüêî¿

äèâ³ç³¿. Ó ãðóäí³ 1991 ðîêó ïðèçíà-

÷åíèé íà÷àëüíèêîì ñåêðåòàð³àòó

Ãîëîâíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óê-

ðà¿íè. Ó ÷åðâí³ 1994 ðîêó îá³éíÿâ

ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óï-

ðàâë³ííÿ çîâí³øí³õ çâ’ÿçê³â Ãåíå-

ðàëüíîãî øòàáó ÇÑ Óêðà¿íè. Ó áå-

ðåçí³ 1995 ðîêó â³äðÿäæåíèé íà

ïîñàäó êîìàíäóâà÷à ñåêòîðà «Ï³â-

í³÷» ìèðîòâîð÷èõ ñèë ÎÎÍ ó êî-

ëèøí³é Þãîñëàâ³¿. Ï³ñëÿ ïîâåðíåí-

íÿ, ç ñ³÷íÿ 1996 ðîêó ïðîäîâæóâàâ

ñëóæáó íà ïîïåðåäí³é ïîñàä³. Ó

2000 ðîö³ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³æíà-

ðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ì³í³ñòåðñ-

òâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Çà ñòàíîì

çäîðîâ’ÿ çâ³ëüíåíèé ó â³äñòàâêó â

æîâòí³ 2002 ðîêó.
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вославна церква. Батюшка повісив

на вхідні двері замок, зняв своє

церковне вбрання і змішався в на�

товпі біженців. На святиню у маро�

дерів рука не піднялась.

Ранком 5 серпня дорога, що веде

від Карловаца на хорватській сто�

роні до сербських містечок Гліна

та Двор, була забита біженцями, які

намагалися перейти на сербську

територію в Боснії і Герцеговині.

Сербські танки з п’яними экіпажа�

ми оточили штаб сектора, а місце�

ві командири вимагали від воєнної

адміністрації Сил ООН врятувати

їх і біженців, і дозволити піти в

Боснію. 

Надвечір 5 серпня хорвати здій�

снили декілька авіаційних і арти�

лерійських ударів по головах ко�

лон біженців. Почалася паніка. Лю�

ди залишали свої речі, трактори,

машини і поверталися назад. Через

це утворилися два величезних за�

тори з багатотисячного потоку бі�

женців. До ранку 6 серпня втік і

уряд Сербської Країни, а також

більша частина командування

сербських корпусів. Штаб сектора

залишався в оточенні сербських

танків. А навкруги були тисячі бі�

женців, яким не вистачало їжі, во�

ди. Із невеликих запасів у штабі

сектора допомагали, чим могли,

жінкам і дітям. В індонезійській

медроті лікарі приймали пологи у

трьох породіль. Штаб сектора охо�

роняла рота йорданців на бронет�

ранспортерах, хоча ця охорона в

даній ситуації була суто символіч�

ною.

На світанку 6 серпня до штабу

сектора прибула сербська делега�

ція чи то з вимогою, чи то з про�

ханням зробити все можливе, щоб

серби безпечно покинули Серб�

ську Країну. Очолив її генерал Но�

вакович. У складі делегації був єди�

ний представник уряду Сербської

Країни міністр внутрішніх справ

Тосо Паіч і новий командир 21�го

корпусу «Кордун» (замість Велько

Босанача, який втік) полковник

Седо Булат. Цих «хлопців» немож�

ливо було впізнати. Ще нещодавно

зверхні, впевнені в собі, зі зневаж�

ливим ставленням до будь�кого в

блакитному шоломі, тепер вони

сиділи в моєму кабінеті перелякані,

зацьковані й готові на все, тільки б

швидше живими полишити тери�

торію Хорватії. 

Від самого початку хорватського

наступу ні я, ні інші офіцери штабу

не мали нормального відпочинку,

нерви були у всіх напружені, але

треба було якось «розрулити» си�

туацію — серби прийшли до нас,

бо ми були їхньою останньою на�

дією. Я відразу ж зв’язався з Голов�

нокомандувачем Сил ООН фран�

цузьким генералом Бернаром Же�

нев’єром, доповів йому обстановку

і попросив організувати перегово�

ри вищого військового керівниц�

тва Хорватії з представниками уря�

ду Сербської Країни. Тривали бо�

йові дії, потрібно було рятувати

старих, жінок, дітей, та замість цьо�

го почалась телефонна тяганина:

уточніть рівень представництва

сербської сторони на переговори,

а де перебуває керівництво Серб�

ської Країни, а чому вони вимага�

ють відправлення до Боснії тощо.

Врешті�решт мені вдалося зв’яза�

тися з начальником Генерального

штабу Хорватії генералом Червен�

ком. 

Вся ця зайва метушня відбува�

лась у присутності начальників

підрозділів мого штабу — пред�

ставників основних країн�донорів

військових контингентів сектора:

України, Польщі, Данії, Йорданії.

А в цілому до колективу штабу сек�

тора входили представники біль�

ше тридцяти країн. Колектив шта�

бу був і до цього дружним та пра�

цездатним, його неодноразово від�

значало Командування Сил ООН у

колишній Югославії, а ситуація,

яка склалася, зробила нас взагалі

однією сім’єю і щирими однодум�

цями. 

Поки мене намагалися з’єднати з

начальником Генерального штабу

Хорватії, ми обговорили кілька ва�

ріантів, як врятувати ці десятки ти�

сяч людей. Зупинились на такому:

всі представники штабу на своїх

машинах із символікою ООН ста�

ють у колону біженців, я очолюю

колону, і виводимо сербів у Боснію

і Герцеговину. Я попередив усіх

своїх підлеглих, що це буде дуже

ризиковано, небезпечно. І попро�

сив зв’язатися зі своїми національ�

ними військовими відомствами,

доповісти про ситуацію та інфор�

мувати щодо ухваленого рішення.

Якби якась держава не погодилась

на такі дії своїх миротворців, ми б

поставилися до цього з розумін�

ням. На щастя, ніхто таких заборон

не дав, і ми готові були обговорити

цей варіант з начальником Геншта�

бу Хорватії. 

Передбачаючи, що знову почне�

мо товкти воду в ступі, я зв’язався з

Послом України в Хорватії Анато�

лієм Миколайовичем Шостаком.

Доповів йому про ситуацію, необ�

хідність схвалення рішення, якщо

погодиться Генштаб Хорватії, і по�

чув найгірше. «Сергію, — майже

кричав Посол, — ти розумієш, що

на смерть ідеш? Де гарантія, що

якійсь розлючений ідіот з хорват�

ського боку не спрямує кулю в
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твою машину і машини сербів?»

Вислухавши Анатолія Миколайо�

вича, я спокійно йому відповів, що

рішення обговорювалося у багато�

національному штабі, що всі пред�

ставники штабу отримали прин�

ципову згоду від своїх національ�

них командувань, а тепер раптом я,

командувач, посилаючись на його

аргументи, поверну назад. «Як Ви

вважаєте, Анатолію Миколайовичу,

високий авторитет в України і в

мене як у командувача після цього

буде?» — спитав я його, і на цьому

наша розмова припинилася. 

Розмова з генералом Червенком

була довгою. Після тривалих теле�

фонних переговорів домовились,

що о 9 годині 7 серпня я прибуду в

розташування українського ба�

тальйону і деталі обговорю із зас�

тупником начальника Генштабу ге�

нерал�полковником Петаром Сти�

питичем. 

Порадившись, вирішили, що у

штабі залишиться і керуватиме дія�

ми сектора начальник штабу поль�

ський полковник Жислав Вуйчек, а

зі мною на переговори відбудуть

данський підполковник Квіст —

начальник відділу зі зв’язків зі сто�

ронами, що воюють, італійка Алес�

сандра Мінеллі — шеф відділу ООН

у справах біженців, начальник від�

ділу цивільної поліції канадець

Клод Теріо, представник відділу з

координації дій цивільної адмініс�

трації, спостерігач від Організації з

безпеки співробітництва у Європі.

Враховуючи велике скупчення бі�

женців, виїжджати вирішили о

шостій ранку. 

Здається, тоді я вперше за весь

час вдягнув бронежилет. Зазвичай

він висів на спинці сидіння в ма�

шині, щоб сліпа (а може і не сліпа)

куля не наздогнала. Наша співвіт�

чизниця з відділу забезпечення

сектора сержант Галина Котула

стояла біля входу до штабу секто�

ра, плакала, і перехрестила мене і

мого водія�охоронця Петра зі сло�

вами:

— Сергію Григоровичу, хай все

буде добре.

— Галю, та заспокойся ти. Все бу�

де добре. Спасибі тобі, — подяку�

вав я їй.

З підрахунками щодо часу, на те

щоб дістатися до місця перегово�

рів, ми помилилися. Сподівалися

12 кілометрів подолати за три го�

дини, а витратили аж п’ять. Части�

ну шляху пройшли пішки, проби�

ваючи всім нашим інтернаціо�

нальним загоном дорогу маши�

нам. Машини біженців, в яких

перебували водії, змушували яко�

мога більше притиснутися до уз�

біччя. А залишені авто просто ски�

дали в канави і таким чином роз�

чищали дорогу для нашого просу�

вання. Серед біженців були

переважно старі, жінки та діти.

Траплялися і кремезні молодики —

здавалося, що з тих, хто скинув ка�

муфляж і таким чином припинив

для себе війну. Але таких було мало.

Сербські міліціонери просувались

вперед і просили дати дорогу ко�

мандувачу сектора. Це сприймало�

ся позитивно, і шлях ставав віль�

ним не лише завдяки нашим зусил�

лям. Жінки і старенькі просили

врятувати їх. Діти сиділи на возах з

хатнім скарбом і голосно плакали. 

З нашим наближенням до голови

колони біженців збільшувалася

кількість розбитих вогнем артиле�

рії возів, машин. Повсюди валялись

розкидані хатні речі біженців. Ба�

чили ми і трупи на дорозі. 

Незабаром нашу колону зупини�

ли хорватські солдати, що виско�

чили з придорожніх кущів.

Вони почувалися переможцями,

і їм було наплювати на наші бла�

китні шоломи и прапори ООН на

машинах. Дверцята моєї машини

відчинилися і хорватський солдат

щось почав кричати, тримаючи бі�

ля моєї голови ствол автомата. Мій

водій Петро на сербсько�хорват�

ській намагався йому пояснити,

що я командую сектором, що ми

їдемо на переговори з представни�

ками хорватського Генерального

штабу, але це не діяло. Від ствола

автомата тхнуло пороховим га�
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ром, а від самого «переможця» —

перегаром ракії (місцева самогон�

ка), і переконати його було немож�

ливо. На щастя, підійшов офіцер.

Ламаною англійською я йому по�

яснив, хто я, хто зі мною в колоні,

мету нашої поїздки. Офіцер з ки�

мось зв’язався по мобільній радіос�

танції, переговорив, а потім сказав,

щоб ми їхали в розташування укра�

їнського батальйону і там чекали.

Прибувши в батальйон, я нама�

гався зв’язатися зі штабом Сил

ООН. Нарешті зв’язався з генера�

лом Женев’єром. Доповів обста�

новку щодо біженців, попросив

для мобільного вирішення питань

переговорів надати вертоліт, але

почув у відповідь: «Серби не дають

гарантій, що цей вертоліт не

зіб’ють». Генерал Женев’єр повідо�

мив, що мою команду чекають

поблизу міста Сисак. Намагався ви�

їхати із батальйону, але був зупине�

ний хорватами. Жодні пояснення

не діяли, а наші машини поверну�

ли назад у батальйон. Знову

зв’язався із Загребом, штабом Сил

ООН. Бельгійський генерал Пітерс,

відповідальний за переговори, по�

чав звинувачувати мене в тому, що

я невчасно прибув, хорвати не

схотіли чекати і поїхали. Ситуація

була препогана. Виходило, що я зі

своєю командою під «домашнім

арештом», а хорвати тішаться

перемогою у Сербській Країні і не

поспішають з переговорами щодо

припинення вогню.

Шеф цивільної поліції сектора

Клод Теріо повідомив мене, що йо�

го товариш працює кореспонден�

том CNN в Сараєві.

— Клоде, можеш з ним зв’язати�

ся — запитав я. Клод відразу ж наб�

рав номер свого друга�кореспон�

дента по автомобільному телефо�

ну. На щастя, його товариш озвався. 

— Клоде, коротко розкажи своє�

му другові про ситуацію у Серб�

ській Країні, про те, як ми їхали на

переговори, що ми фактично під

арештом в українському батальйо�

ні і що хорвати не мають бажання

іти на переговори, — проінструк�

тував я Клода. За декілька хвилин

Клод повідомив, що через півгоди�

ни ця інформація пройде в нови�

нах CNN. Командир українського

батальйону веде нашу команду в

«бунгало» з телевізором. І справді,

за півгодини програма CNN пере�

дала про ситуацію у Сербській

Країні, що українського полковни�

ка, який є командувачем сектора

«Північ», з командою затримано в

українському батальйоні. 

Ще через півгодини почали роз�

риватися телефони. Зі штабу Сил

ООН обіцяли посприяти нашим

переговорам. Із Генерального шта�

бу Хорватії хтось гнівно звинува�

чував нас у тому, що ми зірвали пе�

реговори. Потім все ж таки запев�

нили, що зранку наступного дня в

батальйон прибуде генерал�пол�

ковник Петар Стипитич і говори�

тиме з нами. У тій надзвичайно

напруженій обстановці ми почува�

ли себе переможцями — процес

пішов. 

Зранку прибула хорватська деле�

гація. Генерал Стипитич намагався

взяти «на голос», знову звинувачу�

ючи нашу команду в зриві перего�

ворів. Я спокійно йому розповів

про ситуацію на дорозі і запропо�

нував перейти до справи. Генерал

вимагав, щоб сербська делегація

негайно прибула до мотелю «Бріо�

ні», що на околиці містечка. Я ще

раз намагався переконати генера�

ла, що «негайно» — це нереально.

Якщо хорватська сторона справді

хоче вирішити питання щодо бі�

женців, то необхідно визначити

реальний час для прибуття сербів.

Сам же я відхожу від генерала і

зв’язуюсь із Жиславом Вуйчеком.

— Жиславе, — кричу йому в теле�

фон, — збирай, що можеш, виси�

лай когось попереду себе, щоб

звільнити дорогу, і вези сам сербів

сюди на переговори!

Жислав мене розуміє и запевняє,

що все зробить. Генерал погоджу�

ється дати сербам дві години на

дорогу. Телефоную в штаб Сил

ООН, прошу вертоліт для серб�

ської делегації, а у відповідь постій�

не: серби не дають гарантії, що

його не зіб’ють. Матюкаюсь від�

критим текстом — добре, що розу�

міють лише співвітчизники. Зв’язу�

юсь із Жиславом. Жислав запевняє,

що їде.

У визначений час генерал Сти�

питич запрошує їхати до мотелю

«Бріоні». Виїжджаємо. Мотель роз�

битий ударами артилерії та авіації.

Крім моєї команди і команди гене�

рала Стипитича, нікого біля моте�
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лю немає. Алессандра Мінеллі та

представниця відділу з координа�

ції дій цивільної адміністрації від

розпачу заходяться плачем. Сам я

курю сигарету за сигаретою і пері�

одично виходжу на зв’язок с Жис�

лавом. Генерал дивиться на годин�

ник. Потім попереджає мене: якщо

серби вчасно не приїдуть на пере�

говори, він віддасть наказ відкрити

вогонь.

— Пане генерале, — відповідаю

йому, — якщо Ви це зробите, я сам

буду проситися свідком у міжна�

родний трибунал. Я проїхав повз

всю колону. Там озброєних людей

немає — тільки старі, жінки і діти.

— Даю ще півгодини, — «здаєть�

ся» генерал.

Знову напружені хвилини. Сига�

рети закінчуються. Водій несе нову

пачку. Знову ревуть дві дівчини з

мого штабу. Залишається п’ять хви�

лин, чотири. За три хвилини до

зазначеного терміну генерал вик�

ликає офіцерів зв’язку, щоб віддати

розпорядження. Заметушились

хорвати.

— Все пропало, — думаю з гірко�

тою, — хоч стріляйся.

Мізки свердлить одна�єдина дум�

ка: що робити?

І раптом, на шаленій швидкості

вилітає на майданчик перед моте�

лем машина Жислава під блакит�

ним прапором! Зупиняється.

З неї виходять польський полков�

ник Жислав Вуйчек, начальник

штабу сектора «Північ», командир

21�го корпусу «Кордун» сербський

полковник Булат, міністр внутріш�

ніх справ Сербської Країни Тосо

Паіч. Немає слів, а з плечей наче

тонни скинув. Італійка Алессандра

вся в сльозах кидається мені на

шию, цілує і кричить англійською:

— Пане полковнику Серджіо, я

Вас буду тепер називати полков�

ник Бульдозер!

Генерал Стипитич майже друж�

ньо зустрічає полковника Булата,

як давнього знайомого і товариша

по службі в Південній Народній Ар�

мії. Потім втрьох домовляємося, що

з цієї миті в Сербській Країні при�

пиняється вогонь, а ввечері в укра�

їнському батальйоні у присутності

командування сектора «Північ» від�

будуться переговори і підписання

угоди про припинення вогню.

Довго тривали переговори. Сер�

би капітулювали. Підписали дого�

вір. Зранку до мотелю «Бріоні»,

пункту здачі зброї, підтягнулися

сербські танки, артилерійські тяга�

чі. Вантажівки звозили купи стрі�

лецької зброї. Сотні старших серб�

ських офіцерів дозволили залиши�

ти пістолети, решту зброї — на

пункт збору.

Генерал Женев’єр надіслав уро�

чистий факс з найвищими вшану�

ваннями командування сектора і

всіх, хто брав участь у переговорах.

Потім пішла на Белград колона

біженців. Під всевидючим оком

миротворців хорвати організува�

ли пункти гуманітарної допомо�

ги — роздавали біженцям хліб, во�

ду, теплі ковдри. Організували і

пункт заправки автомобілів та

тракторів біженців. 

У штаб сектора ми поверталися

смертельно змучені. Зустрічали

нас як героїв. Всі вітали з перемо�

гою, раділи, що ми це зробили. Че�

рез втому та нервову напругу голо�

ва працювала погано. До кабінету з

письмовою скаргою на командира

йорданського батальйону прибув

начальник оперативного відділу.

Залишаючись якійсь час за стар�

шого у штабі, полковник віддав на�

каз командиру йорданського ба�

тальйону прикрити взводом міст

на шляху наступу хорватської бри�

гади спецназу «Гром», а йорданець

відмовився. Дивлюся на скаржника

з докором.

— Ти кращого нічого не приду�

мав? — питаю його. — З якого це

дива миротворці повинні в бій

вступати? 

Потім вилаяв занадто ревного

«полководця» і додав:

— Теж мені, панфіловців знай�

шов у йорданському батальйоні!

— Дозвольте доповісти ще? — ка�

же полковник.

— Ну, що ще? 

— Телефонували з Києва. У Вас

третього серпня внучка народи�

лась.

Новина, як допінг!

— Чого ж ти мені, дурна твоя го�

лова, про якихось панфіловців до�

повідаєш?! Зачекай. Ось за це і ви�

пити можна.

— Петре, Андрію! — кличу водія і

помічника. Ті залітають до кабінету.

— Швидко, стіл накривайте. Вну�

чка народилася!

Ó øòàá ñåêòîðà ìè ïîâåðòàëèñÿ ñìåðòåëüíî
çìó÷åí³. Çóñòð³÷àëè íàñ ÿê ãåðî¿â. Âñ³ â³òàëè
ç ïåðåìîãîþ, ðàä³ëè ùî ìè öå çðîáèëè. 



АКТУАЛЬНО

НА ВАРТІ МИРУ
Çà 20 ðîê³â ï³äðîçä³ëè Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè âçÿëè ó÷àñòü ó 28 ìèðîòâîð÷èõ
ì³ñ³ÿõ òà îïåðàö³ÿõ. Ïîíàä 38 òèñÿ÷
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â
äîëó÷èëèñÿ äî áëàãîðîäíî¿ òà ïî÷åñíî¿
ñïðàâè — ï³äòðèìàííÿ ìèðó â «ãàðÿ÷èõ
òî÷êàõ» ïëàíåòè.



Пристрасть до пригод так чи інак�

ше змушувала нас шукати, знахо�

дити і описувати те, чого ніколи не

побачиш із затишного кабінету, не

відчуєш, навіть випивши безмірну

кількість кави і викуривши дюжину

пачок сигарет.

Дві війни переплелися в моїй сві�

домості, як дві давні знайомі, чиї

імена плутаєш і насилу згадуєш,

хто саме з них любив морозиво з

коньяком, а хто шампанське з по�

луницею. Дві війни — східна і євро�

пейська. Дві війни, такі схожі й такі

різні, — Балканська і Афганська.

***
— Не попадіться «Грому». Тому

що це — кінець. Минулого тижня

вони розстріляли польську «тойо�

ту» і спалили. Місяць тому — те ж

саме зробили з йорданцями. Вони

спочатку вбивають наших, а потім

розбираються. Що сказати? Спец�

наз. Дуже жорсткі люди.

Слова начальника штабу миро�

творчого батальйону не забути ні�

коли. Тим більше, що всього через

10 днів те, про що він попереджав,

сталося між сербською Гліною і

столицею Хорватії.

...Два «ровери» брудно�зеленої

масті блокували нас серед густого

лісу на вузькій асфальтованій до�

розі, яка, як здавалося нашому бу�

валому водієві, зобов’язана була

привести в Загреб.

Ми вийшли з «уазика». Ранкове

сонце яскраво і наполегливо нама�

галося пронизати листя і хвою

столітніх дерев.

Секунд п’ять ми мовчки озирали�

ся то на одну, то на іншу машину.

Ми були у формі ООН, без зброї.

Єдиний незаряджений автомат за�

лишився лежати між передніми си�

діннями.

Дверцята «ровера» клацнули, і з

підніжки зіскочив чоловік. Сонячні

промені не давали можливості

роздивитися його відразу. Він ішов

до нас і поступово вимальовували�

ся берці, камуфляжні бриджі, вій�

ськового кольору майка, ніж і ко�

бура на поясі. А коли він був уже

поруч — емблема на короткому ру�

каві: кулак, що стискає дві або три

блискавки, а під ним кирилицею —

ГРІМ.

«Не попадіться «Грому», не попа�

діться «Грому», — гуділо в голові і

змішувалося з думками про дурість

АКТУАЛЬНО

ДДВВІІ  ААВВААННТТЮЮРРИИ
ІІггоорр  ККоошшеелльь::  
««ДДввіі  ввііййннии  ппееррееппллееллииссяя  вв  ммооїїйй
ссввііддооммооссттіі  ——  ссххііддннаа  іі  єєввррооппееййссььккаа..
ДДввіі  ввііййннии,,  ттааккіі  ссххоожжіі  йй  ттааккіі  ррііззнніі,,  ——
ББааллккааннссььккаа  іі  ААффггааннссььккаа»»..

Â³éíà âðèâàëàñÿ â íàø ä³ì çàâæäè íåñïîä³âàíî, íå-
äîðå÷íî, áåçãëóçäî. Âîíà ëàìàëà ïëàíè, ïåðñïåêòèâè,
äîë³ ³ æèòòÿ. Îäíàê ñàìå â³éíà â÷èëà íàñ ïî-îñîáëè-
âîìó ëþáèòè æèòòÿ, ö³íóâàòè äðóæáó, ïëàêàòè ³ ðàä³òè.
² ÿêùî âè ïî÷óºòå, ùî â³éíà — íàéêðàùèé ÷àñ íàøîãî
æèòòÿ, òî íå òðåáà äèâóâàòèñÿ: ìè áóëè ìîëîä³, êðà-
ñèâ³ ³ øàëåíî òàëàíîâèò³ â óñüîìó. À ùå ìè áóëè
àâàíòþðí³, áî áåç ö³º¿ íåïîâòîðíî¿, îáîâ’ÿçêîâî¿ ÿêîñò³
ñïðàâæí³õ â³éñüêîâèõ ìè í³êîëè íå âèðîñëè á ³ç
øòàíö³â ðåòåëüíî ùåïëåíîãî íàì ñîö³àë³ñòè÷íîãî
ðåàë³çìó. «Aventure» ç ôðàíöóçüêî¿ — ïðèãîäà. 



власну та водія («так — коротша

дорога, я тут за півроку об’їздив

усі»), про те, що завтра вранці літак

додому, про незнання мов… Все

змішалося. Але пролунало майже

чистою російською:

— Добрий день. Капітан (не

пам’ятаю прізвища). Ваші докумен�

ти? Ваша мета? — І ще щось…

Від хвилювання забулося, що го�

ловний, старший групи не я, а наш

капітан. Забув, став плутано пояс�

нювати, хто ми, навіщо і куди їде�

мо. Він слухав, переглядав доку�

менти, дивувався чогось. І сказав:

— Немає в Хорватії з вами ніяко�

го договору. Немає нічого. Посла

немає. Посольства немає.

— Є, ну як же, звичайно, є, —

белькотів я.

Десь почуте, невідомо де, раптом

перетворилося в безглузду, єдину

надію. Так, так, начебто 12�го, на�

чебто з Хорватією. Або Сербією?

Або Словенією? Або Боснією? Не�

має посла. Немає посольства, але є

якийсь номер телефону.

— Н�н�номер телефону ... от, —

рився я в кишенях.

— Гаразд, розберемося. Зараз їде�

те за мною.

Їхали не швидко: попереду —

«ровер» капітана, за ним — ми, за

нами — другий «ровер». Їхали мов�

чки. Водій, який за півроку служби,

напевно, вперше так пошився у

дурні, думав казна�що. Старший

машини і групи офіцер прес�служ�

би час від часу чогось підтакував.

Ми з оператором і режисером на�

шого популярного телеканалу тер�

лися плечима і підстрибували на

задньому сидінні, реагуючи на рід�

кісні вибоїни — скромні рани

п’ятирічної війни.

Виїхали на величезну галявину,

посеред якої височів горбик блін�

дажа. Зліва від нього пара�трійка

хлопців у масках вовтузилися біля

багаття. Нас провели направо,

притулили спинами до могутніх

стовбурів дерев і приставили до

кожного стрільців, озброєних як і

капітан, та ще гвинтівками М�16.

Капітан пішов у землянку. Повер�

нувся за півгодини і сказав, звер�

нувшись до мене:

— Я не вірю вам. Не вірю, що у

нас договір з вами. Ми перевірили.

Поїхали, пане полковнику. Тільки

треба зав’язати очі.

«Зав’язати очі? Навіщо? У лісі, в

темному лісі, де ледве можна роз�

різнити дорогу, де навіть не розіб�

рати, що за дерева тут ростуть, на�

віщо зав’язувати очі?» — я так ду�

мав, але мовчав. Останнє, що поба�

чив, як зав’язували очі іншим.

Подумалося, що вб’ють десь у лі�

сі, може, в якомусь закинутому

кар’єрі. Уб’ють пострілом в поти�

лицю. Так вбивали німці наших, а

наші — своїх. Мабуть, хороший,

надійний постріл. Тільки де буде

сам постріл? У машині (ззаду чув

ворушіння, побрязкування зброї)

чи все ж таки зовні? Ще можна по�

думати, ще можна згадати щось. У

машині не вб’ють — бруд. Значить,

можна ще думати і згадувати.

***
Не пам’ятаю, чи думав про це саме

тоді, чи пізніше. Яка різниця? Але

точно згадалося, як у 80�му дико хо�

тілося на війну. До Афганістану.

Після неповторного нарису ма�

йора Бєляєва «Мела свинцева заме�

тіль» вже не хотілося бути просто

військовим журналістом. Хоча, як�

що подумати, просто військові

журналісти потрібні були скрізь: і в

авіації, і в артилерії, і на флоті, і на

БАМі. І місць таких було не злічити.

А озброєна машина СРСР вимагала

все більше бійців, у тому числі —

ідеологічного фронту. До кінця

70–х вона була вже на останніх

днях мілітарної вагітності. І в 80�му

народила війну.

В училищі з’явилися афганські

курсанти. З них фабрикували офі�

церів для війни. Робили це швидко,

прискорено. Нам вони не особли�

во подобались. Хоча на спецфа�

культеті навчалося багато інозем�

ців: кубинці, в’єтнамці, болгари, ко�

рейці, чехословаки, німці, афри�

канці. До них ми звикли. Афганці

були іншими. Інші обличчя, інші

очі. У цих очах не було довіри. У їх�

ній появі в училищі, в їхній пове�

дінці не було всієї правди. Як не бу�

ло її і в розповідях викладачів і по�

літпрацівників про цю війну. Але

як травинка пробивається крізь ас�

фальт, так і правда про війну в Аф�

ганістані пробивалася крізь залізо�

бетонні конструкції цензури, до�

носячи до нас щось таке, що геть

відмело порівняння з Іспанією 36�

го і провело паралелі з В’єтнамом

60�х, з його жорстокістю, безпер�

спективністю, масовими смертями

і незліченними каліками.

Війна для журналіста — квінте�

сенція всього: знань, здоров’я, ко�

мунікабельності — всіх його якос�

СПОГАДИ

Â³í íàâ÷èâ ìåíå áîéîâîìó åòèêåòó, åòèö³
â³éíè, ¿¿ íåïèñàíèì ïðàâèëàì. ß âñëóõàâñÿ

â éîãî ñëîâà, êîëè â³í ðîçìîâëÿâ
ç ïîëêîâíèêàìè ³ ñîëäàòàìè, âäèâëÿâñÿ

â êîæåí éîãî ðóõ, êîëè ìè ñ³äàëè íà áîðò
ë³òàêà àáî âåðòîëüîòà, íà ÁÒÐ ÷è ÁÌÏ. 



тей. Ми відчували це в стінах полі�

тичного військового училища. Та

що там — ми росли на цьому. Гуса�

ри, юнкери, кадети, біла гвардія, ге�

рої пісень Висоцького, Окуджави,

віршів Симонова, романів Булгако�

ва, Бакланова, Васильєва, Бикова,

Ремарка, Бейля — все це щодня

входило в кров, вростало у хребти,

у мозок назавжди. Нам не вистача�

ло пісень про нас на війні — ми пи�

сали їх самі. Про любов на війні —

самі. Про війну — самі. Ні, ми не те

щоб любили війну. Ми підсвідомо

готувалися до неї. Ми хотіли її від�

чути, як офіцери сто чи сорок ро�

ків тому. Ми вчили тактику, вій�

ськову історію, водили танки і

БМП, стріляли з усього, що прості�

ше, щоб уміти в разі чого. Ми відто�

чували командні голоси, щоб ста�

вити завдання ротам і батальйо�

нам. Ми будували поставу, подовгу

не відходячи від дзеркала, щоб на

парадах і в житті виглядати офіце�

рами. Ми вчилися носити форму,

як жінки вчаться носити усмішки,

щоб ніхто, ніде і ніколи не сплутав

нас із несміливими невдахами. Ми

вчилися бути лідерами і трохи ро�

зумниками. Ми всі рвалися з учи�

лищного кокона в життя, підсвідо�

мо пам’ятаючи, що наше життя —

не гра, а постійна готовність по�

мерти.

Для чого? Ось, ось, думали ми,

саме для цього: щоб написати,

щоб повірили, щоб щось змінюва�

ти. Гадали: що таке Толстой без

війни, Ремарк без фронту, Бабель

без кінної атаки? Як уявити Симо�

нова, який у липні 41�го поїхав би

на Ямал писати про північних

оленів і не написав би «Жди ме�

ня»? Що відповісти синові або

онукові, коли вони зростуть і за�

питають:

— де ти був, коли в Афганістані

йшла війна? ..

…Для мене вона почалася в Ка�

бульському аеропорту, де нас обс�

тріляли з гранатометів і автоматів

з боку якихось дикунських печей,

що «гніздилися» в кінці «злетки».

Сергій Морозов, мій старший,

штовхнув мене під колесо «Іла» і

стиха матюкнувся. Я навіщось ви�

тягнув з кобури пістолет Макаро�

ва, смикнув затвор. Пальці не слу�

халися, у вухах дзвеніло від стріль�

би і вибухів гранат. Пістолет роз�

сипався. Під матірний Сергіїв

речитатив я збирав запчастини

особистої зброї — в пилюці, слизь�

кі, неслухняні й нікчемні.

Потім ми сміялися над моєю не�

розторопністю, а мені так хотілося

попросити Морозова нікому не

розповідати. Було соромно за те,

що було страшно.

Сергій не розповів. І вже ніколи

не розповість. Зате він навчив мене

бойовому етикету, етиці війни, її

неписаним правилам. Я вслухався

в його слова, коли він розмовляв з

полковниками і солдатами, вдив�

лявся в кожен його рух, коли ми сі�

дали на борт літака або вертольо�

та, на БТР чи БМП. Я відразу за�

пам’ятав прості, але дуже важливі

на війні і в житті речі: 1) тобі треба

вміти мовчати і вміти слухати; 2)

тобі не так важливо, хто ти, який

ти, важливо — хто з тобою поруч,

хто тобі довіряє.

...Ми вилетіли з Кабула і призем�

лилися в Кандагарі. Було близько

п’ятої вечора. Червоне сонце па�

дало в пустелю, стікаючи кров’ю

на рідкісні силуети «вертушок».

Хотілося пити і їсти. Бригада, до

якої ми прямували, перебувала в

декількох кілометрах від «злетки».

Було два варіанти: чекати машину,

маршрут якої проходив в об’їзд

зелених насаджень, що поділяють

аеродром і бригаду, або ж іти нав�

простець крізь гущавину низько�

рослих дерев і чагарників. Ми че�

кали машину хвилин десять, а по�

тім пішли.

Це була дурість. Темніло. Дерева і

чагарники ставали дедалі густіши�

ми. Сонце майже сховалося. Вка�

зівний палець правої руки спітнів

від тремтіння і готовий був у будь�

який момент дотиснути спусковий

гачок знятого з запобіжника АКМ.

Сергій ішов трохи попереду ліво�

руч. Свій автомат він повісив на

шию. Я свій в такт кроків водив то

вправо, то по ходу руху. Розмовля�

ли майже пошепки. Слух загос�

трився до болю у вухах...

***
— Давайте знімемо пов’язку.

Яскраве світло вдарило в очі. По�

ляна. Посередині — будинок. Біля

будинку два�три пластикові столи�

ки та крісла.

— Он там, на стіні, телефон. Теле�

фонуйте до вашого посольства, —

капітан жестом вказав напрямок,

заклав обидві руки за спину, роз�

ставив ноги на ширину плечей і

завмер.

Ця стійка мені щось нагадувала,

але не про це я думав тоді. Я просив

Бога, щоб номер телефону, який

нам дали ще вдома, виявився тим

самим номером телефону по�

сольства, рятівного, ангельського,

найважливішого у світі.

СПОГАДИ

Ñåêóíä ï’ÿòü ìè ìîâ÷êè îçèðàëèñÿ 
òî íà îäíó, òî íà ³íøó ìàøèíó. 
Ìè áóëè ó ôîðì³ ÎÎÍ, áåç çáðî¿. 
ªäèíèé íåçàðÿäæåíèé àâòîìàò çàëèøèâñÿ
ëåæàòè ì³æ ïåðåäí³ìè ñèä³ííÿìè.
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— Стійте, — почув за спиною. —

У вас є гроші? Розміняйте в магази�

ні, щоб подзвонити.

На мить здивувався: посередині

лісу, фронтового лісу, магазин з те�

лефоном�автоматом. Типу: вийшов

на хвилину з бою, передзвонив (за

гроші) дружині, мамі — і назад в

окоп.

Двері магазину були відчинені.

Мило усміхнулася господиня на

моє не дуже впевнене: «Хеллоу»,

розміняла десятидоларовий папі�

рець.

Нескінченно довгі гудки виклику

абонента.

— Алло?

— Це посольство?

— Так. Але, вибачте, у нас обідня

перерва.

— Обідня? Алло! — І «ту�ту�ту...»

Але це вже було не важливо. Я по�

вісив трубку, обернувся до капітана

і посміхнувся.

— У них, мабуть, обід? — нарешті

усміхнувся і капітан. — Хочете пи�

ва? Кока�коли?

— Вам взяти?

— Ні, дякую.

Я сів на пластиковий стілець —

щасливий, впевнений, живий.

— Сідайте, капітане.

— Даруйте. У нас молодші офіце�

ри не сидять у присутності стар�

ших, — здивовано констатував ви�

литий з зелено�сірого олова офі�

цер.

«О ля�ля», — або щось схоже по�

думалося мені. Та й чорт з тобою!

Яка прекрасна погода, який чудо�

вий ліс, квіти на галявині. Прохо�

лодна «кола» і головне — обіди не

вічні.

Через півгодини я додзвонився

до посольства, і ми поговорили з

виконуючим обов’язки посла. Зви�

чайно, я вислухав усе, що він думає

про нас, про наш «зрізаний» мар�

шрут, про те, «а якби...» Але це вже

нічого не означало.

***
Ми пройшли «зеленку». Вийшли

на якусь дорогу, підсіли в машину

(вже не пам’ятаю, яку), що саме

об’їхала зарості і прямувала в бри�

гаду. Старший машини свиснув,

почухавши потилицю.

— Пройшли «зеленку»? Ні хріна

собі!

І чи то позаздрив, чи то пожалів

тугодумних журналістів.

А ми представилися командиру,

начпо, кинули речі в модулі, попа�

рилися в традиційній лазні з віни�

ками і пивом, і, випиваючи з май�

бутніми героями наших газетних

матеріалів горілку, що пахла бен�

зином, перебиваючи один одного,

розповідали про те, як все ж таки

було страшно в тих заростях.

Думаю, навіщо це все? Адже мог�

ло й не бути… Як могло не бути ду�

же багатьох випадків, про які ніхто

ніколи не напише, тому що...

Тому що журналістові, як поету

муза, потрібно щось таке, незрозу�

міле, що змушує мозок вибухати і

горіти. Ти копаєш і знаєш, що далі

не можна — обвал, але ти копаєш і

копаєш. Ти захопився і знаєш, що

уже межа, а все одно копаєш... Ти

знаєш, можна дописати завтра, але

чи завтра буде вибух? І ти пишеш,

пишеш, пишеш... Позамежне — як

каталізатор, як детонатор. Воно —

шуканий ікс і крапка над і.

І ось — війна. Ти знаєш: туди —

не можна, але йдеш і йдеш. І спа�

люєш мости. Ні минулого, ні май�

бутнього може не бути. Лезо

бритви. Вістря ножа. Прірва в жи�

ті. З часом ти вже не розумієш

тих, хто не був там, і вони перес�

тають розуміти тебе. Але коли ви,

тамтешні, «афганці», разом, тобі

легко і просто, і знову хочеться в

«зеленку», стиснувши автомат,

випрямивши спину, ковтаючи ві�

тер упереміш з сіро�чорними ди�

мами, слухаючи рев двигунів і

дзвін гусениць на бетонці, і голос

дешека — рідний, чіткий, вираз�

ний заклик війни.

І повернення з війни. Несамови�

тий грім серця у грудях. Зліт. Набір

висоти. Відстріл теплових ракет.

Гробова тиша серед гулу моторів.

Більшість робить вигляд, що спить.

Але не спить ніхто. Всі чекають.

І це настає: триразовий рев сирени

як трикратне «ура». Все. Це — кор�

дон. Там, внизу, річка. За річкою —

СРСР. І вже ніхто нас не зіб’є. Всі

кричать, обнімаються, цілуються,

хтось пустив сльозу, хтось дістав

пляшку. І сміх, сміх, сміх.

Ти щасливий. Тому що ти — з ни�

ми. Як і вони, ти доторкнувся до та�

ємниці гри життя зі смертю. Ти їх

розумієш. Ти — свій. Ти живий і го�

товий вбирати життя, як губка воду.

І тепер ти можеш писати — без бо�

язкого кокетства, без докорів сум�

ління, просто і легко.

***
— Ви небагатослівні, полковни�

ку, — капітан розв’язав пов’язку,

вкотре за день давши мені насоло�

дитися такою, здавалося б, прос�

тою річчю, як світло.

— У темряві не розмовляю, — від�

різав я.

Ми стояли на березі річки. Про�

холода м’яко лізла під одяг, бадьо�

рила тіло і приводила мозок у стан

бойової готовності.

...З лісу, з розташування «Грому»,

ми виїхали двома машинами: «ро�

вером», в якому були ми з капіта�

ном, і нашим «уазом», за кермом

якого сидів хорват, а наша команда

із зав’язаними очима повністю від�

АКТУАЛЬНО

Â³éíà âíèçó, íà çåìë³: çà äåðåâàìè,
çà êàì³ííÿì, â îêîïàõ, â êîëîäÿçÿõ,

ó áóäèíêàõ, çà äóâàëàìè. 



дала себе в руки молодого інозем�

ного воїна. Охорони не було.

Не знаю як їхалось моїм колегам,

а я тупо мовчав дві години, всім

виглядом показуючи, що ображе�

ний і засмучений тим, що трапило�

ся. Мовчав, слухав хорватського

співака, думав, прокручував у

пам’яті (щоб не забути) все, що від�

булося в таборі хорватів після того,

як ми повернулися, додзвонив�

шись до посольства.

Мої товариші сиділи навпочіпки

з зав’язаними очима під дулами

М–16. Капітан, знявши з моїх очей

пов’язку, запросив на обід.

Ми спустилися в землянку. Те, що

відкрилося моєму погляду, пере�

вершило всі очікування. Підземел�

ля являло собою велику залу, по

краях якої стояли довгі столи з лав�

ками, за якими могло поміститися

півсотні людей. У протилежному

від виходу кінці приміщення були

сходинки, що вели до запнутого

фіранкою дверного отвору. Туди

ми і вирушили. У невеликій кімнаті

за фіранкою стояв один довгастий

стіл осіб на шість.

— Прошу сідати, — запропонував

капітан. — Зачекайте один момент.

Він вийшов і повернувся за мить.

— На першу страву — суп з ово�

чами і рибний, на другу — картоп�

ля з ковбасками.

— Суп з овочами і другу. А можна

запросити моїх товаришів?

— Ви будете сидіти з підлеглими

за одним столом?

— Ну, можна і за різними. Тільки

ось капітан міг би сісти зі мною.

— Як накажете.

— А ви пообідаєте з нами?

— Якщо ви запросите.

— Запрошую.

Ми пообідали: я з двома капітана�

ми в «грецькому» залі, водій з жур�

налістом і оператором — в залі для

солдатів. За столом майже не роз�

мовляли. Я їв і думав про те, як все�

таки дивно влаштований світ: за лі�

чені секунди ти перетворюєшся з

полоненого, якого можуть «шльоп�

нути в момент», в шановного гостя,

з яким носяться як з писаною тор�

бою. Від цього було прикро. А з ін�

шого боку, десь в глибині душі я дя�

кував нашому водію за те, що він не

поїхав торованим шляхом, а звер�

нув у ліс, і ми дізналися таке, про

що б нам навряд чи хто розповів.

З такими світлими думками і,

звичайно, з незрозумілою обра�

зою я мовчки сидів із зав’язаними

очима в затишному кріслі «рове�

ра», слухав хорватську попсу, доки

машина не зупинилася, не виклю�

чився мотор і мені не розв’язали

очі, зробивши щасливим від сонця,

що сідало за горизонт.

— Вибачте, полковнику, — усмі�

хався капітан. — Ви повинні нас

зрозуміти... Пройдімо до цієї ма�

шини.

За кущами, біля річки, стояла

чорна «ауді».

— Ми пересідаємо? — здивувався я.

— Так. Нам не дозволено заїж�

джати в Загреб на військових авто�

мобілях.

Під’їхали наші на «уазику». Коле�

га капітана поступився місцем на�

шому водієві, а сам забрався на зад�

нє сидіння легковика.

— Так от, ви повинні нас зрозумі�

ти, — капітану хотілося поговорити.

Він розповідав різні історії зі сво�

го багатого військового досвіду.

Про початок війни, про звірства

ворогів і, звичайно, про те, чому у

них особливе ставлення до мирот�

ворців, до журналістів. З жалем зга�

дував про те, наприклад, як журна�

лісти різних країн знімали на ка�

меру розташування хорватських

загонів, як потім ці кадри з’являли�

ся в теленовинах, і по цих розта�

шуваннях завдавала ударів серб�

ська артилерія. Згадав і те, як їхній

снайпер, побачивши блиск об’єк�

тива в одному з вікон напівзруйно�

ваної будівлі, влучив оператору

прямо в лоб.

— Війна дуже брудна справа. Ви

знаєте, що таке війна? — запитав він.

— Так, я був в Афганістані.

І вже я йому розповідав про війну

іншу, неєвропейську. Проте наші

життєві курси раптом зійшлися, і

ми пливли в розмові впевнено,

тримаючи дистанцію, враховуючи

глибину і ширину теми.

Він навчався в Москві, закінчив

Університет дружби народів. До

війни працював учителем. Вихо�

вує двох синів. Мріє побувати в Ки�

єві, у Львові. Ненавидить війну, лю�

бить Бреговича і футбол. Він —

нормальний європеєць, який вбив

би мене, не замислюючись, якби

між нашими країнами не було до�

говору, і плювати він хотів на всі�

лякі міжнародні сили ООН. Він во�

ює за свою землю, за свій будинок.

Його звуть Микола. Я запросив йо�

го в гості. Залишив адреси і теле�

фони.

Чи дожив він до кінця війни? Дай

Боже!

Дивно, але ми навіть обнялися на

прощання.

***
Підняв нас «Іл» над Загребом і

поніс над Європою додому.

З висоти 9 тисяч метрів війни не

видно. Європа — зелена, Афганіс�

тан, пам’ятається, — сіро�корич�

невий, червонуватий. Тут — ліси,

поля, там — гори, пустелі. Війна

внизу, на землі: за деревами, за ка�

мінням, в окопах, в колодязях, у

будинках, за дувалами. Війна — в

очах, у зморшках, в сивині і в сер�

цях. Війна на кінчику пера, яке

завжди готове відповісти на вик�

лик долі. Військові чорнила не ви�

сихають…

Ï³äíÿâ íàñ «²ë» íàä Çàãðåáîì 
³ ïîí³ñ íàä ªâðîïîþ äîäîìó.



«Адекватне реагування – 2011» —

головні військові маневри року
Êîìïëåêñ øèðîêîìàñøòàáíèõ äîñë³äíèöüêèõ êîìàí-
äíî-øòàáíèõ íàâ÷àíü «Àäåêâàòíå ðåàãóâàííÿ –
2011» â³äáóâàâñÿ íà 15 ïîë³ãîíàõ òà íàâ÷àëüíèõ
öåíòðàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ó íàâ÷àííÿõ âçÿëè
ó÷àñòü ïîíàä 9500 òèñÿ÷ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, 2
300 îäèíèöü îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, çîêðå-
ìà, 40 áîéîâèõ ³ òðàíñïîðòíèõ ë³òàê³â, ïîíàä 30 âåð-
òîëüîò³â, 32 êîðàáë³ òà ñóäíà çàáåçïå÷åííÿ. Ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü, — ï³ä-
´ðóíòÿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòêó Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè äî 2017 ðîêó òà Äåðæàâíî¿ êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè íà 2012-2017 ðîêè.
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aБорис Монкевич народився 25

березня 1896 р. в с. Ваговиці

Кам’янецького повіту Подільської

губернії. 

Батько хлопця був військовим.

Очевидно, він і прищепив своїм

синам любов до війська. До 1910 р.

Борис разом із братами (старшим і

молодшим) жив у Кам’янці�По�

дільському, потім переїхав до дядь�

ка в Одесу. 1915�го закінчив тут ре�

альну школу.

Лише рік провчився Борис у Ки�

ївському університеті Святого Во�

лодимира, з якого був покликаний

до війська. Закінчивши 1916 року

прискорений курс Одеської вій�

ськової школи, вирушив на фронт.

До російської армії потрапив і

Яків. У діючій армії хлопці перебу�

вали до Лютневої революції 1917

року. 

«Після революції, — стверджував

Борис у своєму «Списі життя», —

перейшов на службу в українську

армію і прийняв діяльну участь в її

організації». Було то в Одесі. Спо�

чатку виявив себе як член Одеської

військової ради, яка розгорнула

надзвичайно активну діяльність,

зокрема створила курінь на анг�

лійський взірець. Уже в березні ук�

раїнська вояцька сила сягнула

2000 вояків.

20 березня полковник Микола

Сахно�Устимович повернувся до

Одеси, де створювався 1�й козаць�

кий імені гетьмана Богдана Хмель�

ницького полк. У його лави Борис

Монкевич і став. Але вже в липні

центральнорадівські випхали бог�

данівців на фронт, не залишивши в

місті жодної української військової

частини. Прибувши на фронт, бог�

данівці оборонятися не могли, бо

їхня зброя була замкнена в окре�

мому вагоні. Напевно, в тому пеклі

опинився і Борис Монкевич.

Лише пізньої осені він повернув�

ся із вцілілими українцями до Киє�

ва. А тут — гарячі події. У складі

Студентського куреня він узяв

участь у бою під Крутами. Оборо�

няв Київ від муравйовської навали.

У містечку Гнатівці, що на р. Ір�

пінь між Білогородкою і Горенича�

ми, богданівці разом із дорошен�

ківцями та вільними козаками

увійшли до складу 1�го куреня но�

восформованого Запорозького за�

гону. Курінним було призначено

Олександра Загродського. Цен�

тральнорадівських комісарів до

куренів Запорозького загону не

допустили, хоч того і вимагав уряд,

який не вірив українським військо�

ТЕРПКЕ ЖИТТЯ

СОТНИКА МОНКЕВИЧА
«Ìàéæå 200 ë³ò Óêðà¿íà íå òâîðèëà ñâîº¿ â³éñüêîâî¿ ³ñòîð³¿...
Îä Ìàçåïè óêðà¿íñüêà íàö³ÿ íà÷å ñïàëà, íå ïåðåæèâàþ÷è
òèõ çâîðóøåíü ³ êàòàñòðîô, ÿê³ íàâ³äóþòü êîæíó äåðæàâó ³
äàþòü ¿é ÿê áè íîâèé ³ìïóëüñ, íîâó åíåðã³þ... ² îñü 1917 ðîêó
ñòàëîñÿ. Îäðàçó ï³ñëÿ ëþòíåâèõ ðåâîëþö³é ç³éøëî ñîíöå
óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ — â³äðîäèëîñÿ êîçàöòâî, ÿêå ñòàëî íàçè-
âàòèñÿ â³ëüíèì», — òàê ïî÷èíàºòüñÿ êíèãà Áîðèñà Ìîíêå-
âè÷à «Ñë³äàìè íîâ³òí³õ çàïîðîæö³â...» Öå ðîçïîâ³äü ïðî çâè-
òÿæíèé øëÿõ Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íîâî¿ äîáè: â³ä âîëèí-
ñüêîãî ì³ñòà Ñàðíè äî ñëîáîæàíñüêî¿ ñòîëèö³ Õàðêîâà —
÷åðåç Æèòîìèð, Êè¿â, Ëóáíè, Ðîìîäàí, Ïîëòàâó, à ïîò³ì íà
Êðèì ³ Äîíáàñ, òà çâ³ëüíåííÿ ¿õ â³ä á³ëüøîâèê³â. 



викам і хотів взяти їх під політич�

ний контроль урядових партій

Центральної Ради.

Формування Запорозького заго�

ну закінчилося у Коростені, де

були розташовані великі склади

військового майна. Всупереч рі�

шенню секретаря військових

справ Петлюри, який скасував в ук�

раїнській армії усі відзнаки й ран�

ги, командир 2�го куреня Петро

Болбочан, а потім і командир За�

порозького загону Костянтин Прі�

совський відновили відзнаки для

старшин і козаків. 

2 березня (за новим стилем) за�

порожці повернулися до Києва.

«О 10�й годині ранку, з великим си�

ньо�жовтим прапором, добре

одягнуті, з палаючими очима, з ви�

соко піднесеними головами, вхо�

дили Запорожці стрункими ряда�

ми в золотоверхий Київ, після мі�

сячної розлуки з ним», — писав Бо�

рис Монкевич.

Перший бій на Лівобережжі став�

ся під Яготином проти чехослова�

ків, які опинились на боці більшо�

виків. Так описував ту сутичку Мон�

кевич: «Гарматні набої густо пада�

ли... підкидаючи стовбури землі і

диму. Старі козаки лежали й одстрі�

лювались, а молоді гімназисти, що

записалися у Києві, поховали голо�

ви в окопчики і не дихали. Один

тільки командир сотні сотник Ки�

риченко стояв у цілий зріст і кри�

чав на молодих, щоб не ховали го�

лів. І жартував на кожний вибух

гранати. На щастя, жертв із нашого

боку в тому бою не було».

13 березня гордієнківці вибили

росіян із Гребінки. 16 березня ук�

раїнці після дводенного бою зай�

няли Лубни. Населення з радістю

вітало рідне військо і одразу посла�

ло до нього своїх синів. 20 березня

запорозька кіннота на чолі з горді�

єнківцями влетіла до Хоролу. А 2�й

Запорозький піший полк під без�

посередньою командою Петра

Болбочана несподівано зайняв

роз’їзд Тарнавський, захопивши

кілька поїздів противника. Шлях

на стратегічну станцію Ромодан

був вільний. «Селяни околичних

сіл оповідали, як чехословаки, від�

ступаючи, плакали, що їм прихо�

диться битись зі слов’янами�укра�

їнцями і нарікали на більшови�

ків», — свідчив Борис Монкевич.

21 березня після тяжких чотири�

денних боїв запорожці оволоділи

станцією Ромодан, захопивши, ве�

лику кількість потягів, рухомі шпи�

талі, різне військове майно, балони

із задушливим газом. А 23 березня

запорожців уже вітали жителі

Миргорода. 27 березня україн�

ський прапор замайорів над Пол�

тавою.

Виганяв Монкевич із товариша�

ми більшовиків і з Донбасу. Він весь

час перебував на передовій. 28�29

квітня 1918 р. після важкого бою

його полк визволив ст. Дебальцеве.

Зупинились богданівці аж у Весе�

лих Ровеньках над тихим Айдаром.

Згідно з прелімінарним миром між

Українською Державою і РСФСР

бойові дії припинилися.

Службу в полку Монкевич про�

довжив уже як сотник — нове зван�

ня присвоїли за бойові заслуги під

час визволення Лівобережжя. Но�

вий командир, підполковник, а

згодом полковник Луб’яницький

організував у полку теоретичний і

практичний вишкіл.

«Держава за службу платить, —

говорив він, — і чесні, віддані воя�

ки�патріоти від неї не сміють бра�

ти даром ні копійки».

Повстання проти Павла Скоро�

падського відкрило кордони і 4�й

Запорозький імені гетьмана Богда�

на Хмельницького полк, де служив

Монкевич, мусив відступати.

Під Лозовою в бою з Повстан�

ською армією Нестора Махна заги�

нув майже цілий курінь на чолі з

курінним Митрофаном Верещагі�

ним. Його, тяжкопораненого, ра�

зом з іншими махновці безжально

розстріляли. Під їхні кулі потрапи�

ли також хорунжі Романовський,

Вовк�Волков, Овсієнко, Іванюта,

Івко, Буасло. Але й махновці та

більшовики «Дорого платили» за

честь битися з богданівцями.

Бої велись щоденно. 

Доводилося відступати. Богда�

нівці опинилися в Катеринославі, а

інші полки Запорозького корпу�

су — в Кременчуці, де на козацтво

чекало нове нещастя — арешт пол�

ковника Петра Болбочана. Вину�

ватцями цього беззаконня були

два пани�товариші — Петлюра і

Волох. 23 січня 1919 року Борис

Монкевич разом із кількома інши�

ми штабними старшинами виїхав

разом з арештованим командиром

корпусу до Києва. Старшини побо�

ювалися, що волохівці в дорозі мо�

жуть знищити Болбочана... 

1919 року Монкевич взяв участь

у літньому поході об’єднаних укра�

їнських армій на Білу Церкву —

Київ... А у грудні у нього вчепився

плямистий тиф. Ледь�ледь вижив.

Аж у березні 1920 року, виснаже�

ний до краю, повернувся сотник

до війська. 

У листопаді 1920 р., напередодні

краху армії, Бориса Монкевича

призначають старшим осавулом

Окремої кулеметної дивізії. Потім

був Збруч, роззброєння поляками і

полон. 

У таборі поволі закипало культур�

не життя: відкрилася школа грамо�

ти для козаків, курси іноземних

мов для старшин, навіть курси ук�

раїнського письменства. Розгорну�

ла діяльність і Студентська громада,

ІСТОРІЯ

Ó òàáîð³ ïîâîë³ çàêèïàëî êóëüòóðíå æèòòÿ:
â³äêðèëàñÿ øêîëà ãðàìîòè äëÿ êîçàê³â,

êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ñòàðøèí, íàâ³òü
êóðñè óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåíñòâà.
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члени якої вже 1921 року почали

вступати до вищих шкіл Польщі. 

У 1921 році Монкевичу вдалося

звільнитися з табору і поступити

на математичний факультет Вар�

шавського університету. Потім Бо�

рис перевівся на архітектурний

факультет Варшавської політехні�

ки. На життя заробляв важкою фі�

зичною працею. 

У цей час Борис Монкевич пише

низку спогадів. Перша відома його

публікація з’явилась у «Календарі

Червоної Калини на 1923 р.». Нази�

валась вона «Крути: з давно пере�

житого». Наступні, відомі мені пуб�

лікації, побачили світ вже у 1927

році в журналі «Табор», що вида�

вався у Варшаві, — «Слідами запо�

рожців (про Окрему запорозьку

дивізію)» та «Піонери українського

війська». У 1928 році у Львові у ви�

давництві «Добра книжка» вихо�

дить його надзвичайно цінне дос�

лідження «Слідами новітніх запо�

рожців...» У ньому автор детально

описує десятки переможних боїв, в

яких брали участь запорожці Пет�

ра Болбочана. Цінними є й істо�

ричні документи та фотографії,

опубліковані в додатках, зокрема

«Список лицарів Залізного Хреста»

та «Короткий список старшин за�

порожців».

У своїх творах Монкевич не тіль�

ки відтворює бої за Україну, але й

піднімається до узагальнень. «На

нещастя, на чолі нашого відрод�

ження і визвольного руху в біль�

шости станули оті «письменники і

промовці»... Чи ж може бути біль�

шою трагедія, коли біля стерна

держави стають не сини нації і

землі, не виразники того стихійно�

го, того нестримного, що заховано

в самій глибині народної душі, а

стають люди, одірвані од свого на�

роду, яким партійний егоїзм зас�

ліплює очі. Їхні порожні гасла і су�

перечки нагадували теологічні су�

перечки візантійців у той час, коли

Магомет вдерся до мурів їхньої

столиці. У ворога, котрий сидів у

нас на плечах і нахабно придушу�

вав самостійні змагання нашого

народу, наші провідники шукали

згоди і братерства на «Капіталові»

Маркса. Вони не тільки не хотіли

розуміти всієї ваги творення наці�

онального війська, не тільки не по�

легшували його творення, але й пе�

решкоджали. Що значили зусилля

горстки військових старшин, яка

намагалася оформити і закріпити

ці починання? Військо творилося

не згори, а здолу і тому воно не ма�

ло тієї міці і тої відпорної сили...».

У 1929 році Борис Монкевич ви�

дає нову книгу — «Чорні Запорож�

ці: Зимовий похід й остання кам�

панія Чорних Запорожців». Крім

цього, Монкевич опублікував ще

статті «Бій під Крутами», «Дещо

про співпрацю панцирних авт під

час оборони Києва в січні 1918 р.»,

«Із днів змагання», «Слідами новіт�

ніх запорожців: Запорозький кор�

пус. 1918 р.», «Організація регуляр�

ної армії Української Держави

1918 р.», «Оборона Катеринослава

(уривок зі споминів)», «З останніх

днів боротьби». 

Запитаймо себе: а що ми читали

з цих публікацій?.. 

Отак ми знаємо історію визволь�

них змагань свого народу…

Оскільки сотник перебував в

опозиції до нездалого уряду УНР,

який до того ж перетворився на

польську маріонетку, то у 1935 ро�

ці на догоду Левицькому (і, напев�

но, на прохання!) поляки арешту�

вали не тільки Монкевича, але й

Андрія Вовка — лідера опозиційної

групи, до якої входили також пол�

ковник Вартоломій Євтимович,

Сергій Сидоренко�Сапорай, Діден�

ко�Задунайський, хорунжий Сер�

гій Євтимович...

У 1939 році Польща як незалеж�

на держава перестала існувати.

«Настала «Генеральна Губернія», —

писав Степан Цап�Канівець. — Ук�

раїнці на цьому терені опинилися

між двома жорнами, що мололи, не

розбираючись, без жодних судів,

адвокатів тощо.

І все ж Монкевич написав ще й

другу частину своїх спогадів про

видатного українського воєна�

чальника під назвою «Боротьба

Болбочана за Лівобережжя. Смерть

полковника Болбочана». Та, ма�

буть, не знайшлося видавця. І цей

рукопис, напевно, втрачено.

Попри важку хворобу, Борис

Монкевич продовжував увічнювати

подвиг своїх побратимів. З�під його

пера вийшло загалом близько сотні

статей та розвідок, які друкувалися у

журналах «Поступ», «Червона Кали�

на», «Табір», у часописах «Україн�

ський Голос» (Перемишль), «Січ»

(Чикаго), «Український Робітник» і

«Батьківщина» (Торонто), «Ранок»

(Дербі — Лондон) та інших.

Помер Борис Монкевич у Мон�

реалі у шпиталі ветеранів 7 лютого

1971 р., не доживши трохи до 75�

літнього ювілею. 

Розповідь про сотника Монкеви�

ча завершуємо словами його това�

риша запорожця Степана Цапа�

Канівця: «Треба сказати, що він виз�

начався колись силою волі, подиву

гідною сміливістю, ясністю думки,

неустрашимістю перед небезпе�

кою і палкою любов’ю до Батьків�

щини... Переконливість, безстраш�

ність навіть перед сильними різно�

барвними персонами. Перед ли�

цемірами й фальсифікаторами

історичної нашої правди, перед

псевдонауковцями. Говорив і писав

завжди правду, відверто про те, про

що інші жахалися навіть поду�

мати»...

Ðîìàí ÊÎÂÀËÜ, 

²ñòîðè÷íèé êëóá «Õîëîäíèé ßð»

Â³í âèçíà÷àâñÿ êîëèñü ñèëîþ âîë³, ïîäèâó
ã³äíîþ ñì³ëèâ³ñòþ, ÿñí³ñòþ äóìêè,
íåóñòðàøèì³ñòþ ïåðåä íåáåçïåêîþ ³ ïàëêîþ
ëþáîâ’þ äî Áàòüê³âùèíè...
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Минуло більше року. За цей час до�

велося не раз побувати в тих міс�

цях, де прийняв свій останній бій

прославлений комдив, підібрати

матеріал. А головне — розібратися,

чому ж така людина виявилася за�

бутою історією Великої Вітчизня�

ної війни. Саме тому почав своє

журналістське дослідження. В стат�

ті «Рава�Русская память. Рава�

Русская боль» я розповів про геро�

їв оборони державного кордону в

районі Рава�Руської. Чим більше

цікавився цією темою, тим більше

розумів: подвиг захисників захід�

них рубежів нашої Вітчизни і доте�

пер не одержав всенародного виз�

нання, так само, як і подвиг коман�

дира прославленої 41�ї дивізії ге�

нерал�майора Микушева. 

А надихали мене на цю роботу

не тільки коментарі і звернення

читачів, які висловили справжній

інтерес до матеріалу, але й листи зі

словами подяки. Багато читачів так

і писали: «Спасибі, хлопці, спасибі

вам, автори, що підняли цю тему —

там, на Рава�Руському напрямі, во�

ювали наші діди, ми і сьогодні пи�

шаємося ними». Тому й повернувся

до цієї теми, теми забутих, але

справжніх героїв, одним з яких був

«залізний комдив» Георгій Микола�

йович Микушев.

Його послужний список вражає:

командир окремої роти добро�

вольців; начальник штабу бригади;

замначальника штабу Красноу�

фімської дивізії. Після Громадян�

ської війни — помічник начальни�

ка штабу 88�го стрілецького полку,

начальник стройового відділу 7�го

стрілецького корпусу, помічник

начальника штабу Уральського

військового округу, потім про�

ходив навчання на командирських

курсах «Выстрел», з 1930�го до

1932�го навчався у Військовій ака�

демії імені Фрунзе (заочно), після

чого призначений командиром

75�го стрілецького полку (на той

час найвідсталішого в окрузі).

Саме тут проявився талант Геор�

гія Миколайовича як військового

вихователя і «батька�командира»,

яким він був до останнього дня

свого життя.

26 січня 1936�го він отримує

звання полковника, а через три ро�

ки стає комбригом. У результаті

інспекторської перевірки 75�й

полк був названий кращим в ок�

рузі. Відразу ж після такого визнан�

ня, Микушев був призначений по�

мічником начальника штабу Хар�

ківського військового округу, а в

серпні 1939 року — командиром

41�ї дивізії. 

Це була дійсно особлива дивізія,

її формування закінчилося до по�

чатку 1939�го. Кістяк склали гірни�

ки і металурги Дніпропетровщини.

Можливо, саме тоді і стала вона

«залізною».

Місцем дислокації дивізії стало

містечко Рава�Руська. Багато зав�

дань стояло перед з’єднанням —

облаштування нових оборонних

споруджень, надання допомоги в

будівництві укріпрайону...

Незважаючи на найсуворішу за�

борону керівництва країни і добре

відому заяву Радянського уряду від

14 червня 1941 року, Микушев

приймає вольове і небезпечне для

свого життя рішення: 19 червня він

повертає з табірних зборів під

селом Седліска всі частини і під�

розділи дивізії до основних місць

бойового розташування, а ввечері

21�го віддає наказ видати весь боє�

запас.

У своїх «Воспоминаниях и раз�

мышлениях» маршал Жуков від�

значав: «Командир 41�й стрелко�

вой дивизии генерал�майор

Г. Н. Микушев принял 19 июня са�

мостоятельное решение — вер�

нуть весь личный состав со специ�

альных сборов и полигонов, а так�

же с работ на оборонительных

рубежах и всем частям и подразде�

лениям полностью сосредото�

читься в дивизионном лагере… Ге�

нерал Микушев погиб смертью

храбрых в боях за Киев в 1941 году,

и остались навсегда неизвестными

обстоятельства, в которых он при�

нял свое необычно смелое для то�

го времени решение: сделал ли он

это полностью на свой риск или

согласовал с кем�то свои дейс�

твия».

Об’єктивно оцінивши обстанов�

ку, чого не зробили інші комдиви і

комбриги, саме своєю владою Ми�

кушев наказав командирам частин

«ЗА СПИСКОМ НЕМАЄ»
ППооннаадд  2255  ррооккіівв  іімм’’яя  ллееггееннддааррннооггоо  ккооммддиивваа  4411!!її
ссттррііллккооввооїї  ддииввііззііїї  ггееннееррааллаа  ММииккуушшеевваа  ——  ооддннооггоо
зз  ттиихх,,  ххттоо  ооббоорроонняявв  ККииїївв  ввіідд  ффаашшииссттіівв  ввооссееннии
4411!!ггоо  ррооккуу,,  ннее  ззггааддууввааллооссяя  вв жжооддннооммуу
ффооррммуулляярріі..  ІІ  ллиишшее  уу  ддааллееккооммуу  11996666!!ммуу  ввддааллооссяя
зз’’яяссууввааттии  ппррииччииннии  ««ззааггааддккооввооггоо  ббееззппаамм’’яяттссттвваа»»..

Â îäíîìó ç âèäàíü ó òðàâí³ ìèíóëîãî ðîêó áóëà
îïóáë³êîâàíà ñòàòòÿ Îëåêñàíäðà Æåæåðè ïðî
çàõèñíèê³â Ðàâà-Ðóñüêî¿ â 1941 ðîö³, ïðèñâÿ÷åíà
ïàì’ÿò³ ïðî äèâ³ç³þ, ùî ïðîéøëà øëÿõ â³ä çàõ³äíîãî
êîðäîíó äî Êèºâà. 
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повернути весь особовий склад і

техніку зі зборів, з полігонів, із усіх

будівельних робіт і цілком зосере�

дити дивізію на рубежах прикрит�

тя кордону. Це дійсно було надзви�

чайно відповідальне і сміливе рі�

шення далекоглядного командира,

який вміє правильно орієнтувати�

ся у складній ситуації. 

У суботу 21 червня весь особо�

вий склад дивізії був на місцях, а за

кілька годин до війни всі її частини

були приведені в боєготовність. 

П’ять діб командував Микушев

обороною Рава�Руської, чітко і без

втрат виконав наказ про відхід. Йо�

го дивізія, прикордонники майора

Малого і гарнізони дотів укріпра�

йону полковника Сисоєва відій�

шли тільки за наказом штабу 6�ї ар�

мії. Бійці і командири дивізії били�

ся з гітлерівцями під Жовквою, Ку�

ликовим, на підступах до Львова,

під Білою Церквою та Ржищевим,

на берегах Дніпра. Особистим

подвигом комдива було його ке�

рівництво переправою дивізії на

лівий берег Дніпра в районі Кане�

ва. Ворог насідав, на переправі від

постійних авіанальотів почалася

паніка. Солдати заметушилися на

березі. Але слова генерала, що вий�

шов на берег Дніпра і сказав, ніби

розмовляючи сам із собою: «Ком�

див на той берег піде остан�

нім…», — додали сил і впевненості. 

Стійка оборона Києва продовжу�

валася майже два місяці. Розумію�

чи, що виступ у центрі Київського

укріпрайону не прорвати (оборо�

на його була доручена генералу

Власову), противник завдав удару

по угрупованню радянських військ

з півночі і півдня. 41�а дивізія, як

найбільш боєздатна й організова�

на, була спрямована на північну ді�

лянку, де обороняла лінію по річці

Остер у районі селища Козелець. 

9 вересня 1941 року в розпал обо�

рони Києва талановитий генерал і

хоробрий офіцер загинув смертю

героя. Необхідно було будь�що від�

стояти міст через Остер. Під час од�

нієї з атак фашистів наша оборона

здригнулася і генерал особисто по�

вів солдатів у контратаку... останню.

Він так і залишився лежати на мос�

ту… Зрозумівши, що міст не захопи�

ти, гітлерівці намагалися забрати ті�

ло генерала. Але їх зустрічав вогонь.

Бійці не віддали комдива. Увечері на

міст пробралися шофер Микушева і

розвідники та винесли тіло гене�

рала. 

Після загибелі Микушева дивізія

відбивала люті атаки в Броварах і

Борисполі, у районі аеродрому,

щоб забезпечити евакуацію ко�

мандування Південно�Західного

фронту, якої так і не відбулося. З 20

до 27 вересня майже вся дивізія ве�

ла бої в оточенні в «Київському ка�

зані». Через лінію фронту до своїх

прорвалося через «кривавий Тру�

біж» всього 983 бійці та команди�

ри. 27 грудня 1941�го 41�а дивізія

першого формування була виклю�

чена зі списків з’єднань діючої ар�

мії. Але вже в березні 1942�го з’яви�

лася нова 41�а дивізія, так званого

«другого формування».

А про першого командира пер�

шої 41�ї забули на 25 років…

Донедавна існувало багато версій

про причину цього безпам’ятс�

тва, адже залишилися люди, що

знали, де загинув та був похова�

ний генерал. 

Відповідь на це питання зне�

нацька прийшла з Ізраїлю, де про�

живає онук Володимира Ізраїльо�

вича Срібника, що був інструкто�

ром політвідділу 41�ї дивізії. У спо�

гадах ветерана сказано: «Славу,

приобретенную в сражениях под

Рава�Русской, 41�я стрелковая ум�

ножила на многих фронтах Вели�

кой Отечественной войны, за что

была удостоена ордена Красного

Знамени и ордена Суворова II сте�

пени. После войны много воинов

41�й стрелковой, в том числе и я,

возвратились в свое родное Кри�

ворожье — край, чьи люди состав�

ляли ядро этой дивизии. Мы, вете�

раны, часто собираемся, чтобы

вспомнить боевые походы. Памят�

но нам 12 сентября 1941 года.

В тот день в Киеве, на территории

Ботанического сада, хоронили

любимого комдива Г. Н. Микушева.

Все бойцы дивизии, находясь на

боевых рубежах у Козельца, в тра�

урную минуту дали дружный залп

по врагу из всего имевшегося у нас

оружия. Но могилы генерала после

войны не оказалось. Фашисты, ок�

купировавшие Киев, сравняли ее с

землей. Лишь в сентябре 1966 года,

благодаря долгим усилиям группы

ветеранов и моим, поскольку я и

занимался его похоронами, моги�

ла Георгия Николаевича была най�

дена. Прах комдива со всеми по�

честями был перезахоронен на во�

енном кладбище». 

А «не для преси», Володимир Із�

раїльович розповів причину дов�

гого забуття. Справа в тім, що після

загибелі Микушева, 13 вересня

1941�го дивізію очолив полковник

Володимир Гелярович Баєрський.

Це той самий комдив Володимир

Ілліч Боярський, що після добро�

вільної здачі в полон, став заступ�

ником головнокомандувача РОА —

іншого учасника оборони Києва —

генерала Андрія Власова. І його

зрадництво та служба німцям ляг�

ли чорною плямою на всю героїч�

ну історію з’єднання і, звичайно ж,

на ім’я її першого командира. От

чому дотепер немає місця в списку

Героїв для Георгія Микушева.

Може, нарешті, прийшов час

зробити все, щоб пам’ять про по�

леглих залишилась в наших сер�

цях. А імена Микушева і сотень бе�

зіменних воїнів стали затребува�

ними історією і вдячними нащад�

ками. 

Ñåðã³é ÑÌÎËßÍÍÈÊÎÂ

Íåçâàæàþ÷è íà çàÿâó Ðàäÿíñüêîãî óðÿäó
â³ä 14 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó, Ìèêóøåâ ïðèéìàº

íåáåçïå÷íå äëÿ ñâîãî æèòòÿ ð³øåííÿ —
ç òàá³ðíèõ çáîð³â ïîâåðòàº äèâ³ç³þ

äî îñíîâíèõ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ³ â³ääàº
íàêàç âèäàòè áîºçàïàñ.
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Головною метою реалізації спіль�

ного проекту Україна — ОБСЄ з

утилізації запасів меланжу є пое�

тапне вивезення залишків ракет�

ного окисника, дуже небезпечної і

отруйної речовини, з території Ук�

раїни та подальше їх знищення

екологічно безпечними, технічно

прийнятними і економічно ефек�

тивними засобами.

Відповідний Меморандум між

Україною та ОБСЄ підписано та

ратифіковано у 2008–2009 роках.

На початку практичної реалізації

проекту на військових складах та

базах по всій Україні зберігалось

п’ять типів меланжу, загальний об�

сяг якого становив більше 16 тисяч

тонн.

Виступаючи на брифінгу з наго�

ди завершення чергового етапу

спільного проекту, заступник Мі�

ністра оборони України — керів�

ник апарату Володимир Омельян�

чук висловив вдячність представ�

никам країн�донорів та персоналу

ОБСЄ за підтримку у здійсненні

проекту. Він зазначив, що під час

робочої зустрічі з Генеральним

секретарем ОБСЄ у Відні в червні

поточного року пан Марк Перрен

де Бришамбо визначив проект з

утилізації меланжу в Україні як

найбільш важливий проект органі�

зації в Європі. 

За висновками експертів ОБСЄ

ще в 2005 році в Україні загальний

обсяг меланжу, який зберігався на

військових базах, становив

16336,92 тонн. У Білоцерківській

військовій частині зберігалось

1538,56 тонн небезпечної хімічної

сполуки, у Калинівці Вінницької

області — 1016,53 тонн, у Ценживі

Івано�Франківської області —

2327,85 тонн, у Радехові Львівської

області — 3288,28 тонн, смт Шев�

ченкове, Харківської області —

4885,25 тонн, смт Любашівка

Одеської області — 3280,45 тонн.

З Білої Церкви у листопаді на ути�

лізацію до підприємств Росії від�

правлено 441 тонну небезпечної

речовини — останню партію ме�

ланжу. Це четверте місце в Україні,

з якого повністю вивезено меланж.

— Вивезення небезпечного ток�

сичного пального з території Ук�

раїни для подальшої утилізації ро�

сійськими підприємствами�вироб�

никами значно знижує рівень су�

часних ризиків і загроз у Європі, —

зазначив заступник Міністра обо�

рони України — керівник апарату

Володимир Омельянчук. Таким чи�

ном, завантаження та відправка ос�

танньої партії компонентів ракет�

ного палива з військового об’єкта

поблизу міста Біла Церква на Київ�

щині з впевненістю дозволяє гово�

рити про конкретні результати з

очищення Західної та Центральної

України від небезпечного токсич�

АКТУАЛЬНО

ПРОЩАННЯ

З МЕЛАНЖЕМ
Ó ñïàäîê â³ä Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, êð³ì ³íøîãî, Óêðà¿íà
îòðèìàëà ³ çàïàñè êîìïîíåíò³â ð³äêîãî ðàêåòíîãî ïà-
ëèâà, ÿêå çàñòîñîâóâàëîñü ó ðàêåòàõ ñåðåäíüî¿ òà
ìàëî¿ äàëüíîñò³. Óñï³øíà ðåàë³çàö³ÿ ñï³ëüíîãî Ïðîåê-
òó Óêðà¿íè òà ÎÁÑª ç óòèë³çàö³¿ çàïàñ³â ìåëàíæó òðè-
âàº. Íåùîäàâíî â³äáóëîñü çàâàíòàæåííÿ òà â³äïðàâ-
êà îñòàííüî¿ ïàðò³¿ — 441 òîííè êîìïîíåíò³â ðàêåò-
íîãî ïàëèâà ç â³éñüêîâîãî îá’ºêòó ïîáëèçó ì³ñòà Á³ëà
Öåðêâà íà Êè¿âùèí³. Êåð³âíèöòâî Ì³í³ñòåðñòâà îáî-
ðîíè Óêðà¿íè çàïåâíÿº: â³ä íåáåçïå÷íîãî òîêñè÷íîãî
êîìïîíåíòà âæå ïîâí³ñòþ î÷èùåíî Çàõ³äíó ³ Öåí-
òðàëüíó Óêðà¿íó.

Ìåëàíæ — âèñîêîòîêñè÷íèé
îêèñíèê ïàëèâà, ÿêèé âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ ó ðàêåòàõ ñåðåäíüî¿ òà
ìàëî¿ äàëüíîñò³; áàãàòîêîìïî-
íåíòíà ñóì³ø íà îñíîâ³ àçîòíî¿
êèñëîòè (íå ìåíøå í³æ 74%),
îêèñë³â àçîòó òà ³íã³á³òîð³â êî-
ðîç³¿. Ëåòþ÷à àãðåñèâíà âèñîêî-
òîêñè÷íà ³ ã³ãðîñêîï³÷íà õ³ì³÷íà
ñïîëóêà ÷åðâîíîãî ÷è æîâòîãî
êîëüîðó, íåçíà÷íå ïîòðàïëÿííÿ
ÿêî¿ â àòìîñôåðó çäàòíå âèêëè-
êàòè íåçâîðîòí³ ïðîöåñè â óñüî-
ãî æèâîãî. Ìàêñèìàëüíî äîïóñ-
òèìà êîíöåíòðàö³ÿ — 0,005
(îäíà ï’ÿòèòèñÿ÷íà) ìã/ë. Ïðÿ-
ìèé êîíòàêò ëþäèíè ç ìåëàí-
æåì âèêëèêàº îï³êè ëåãåí³â,
î÷åé, øê³ðè, ùî ïðèçâîäèòü àæ
äî ëåòàëüíèõ âèïàäê³â.
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ного компонента. Цьогорічним

пріоритетом вітчизняного обо�

ронного відомства залишається

вивезення для подальшої утиліза�

ції, за підтримки ОБСЄ та країн�до�

норів, ще 1400 тонн меланжу з ба�

зи зберігання у смт Шевченкове

Харківської області, адже цей

об’єкт розташований неподалік

обласного центру, де заплановане

проведення одного з етапів фут�

больного чемпіонату Євро�2012.

— До початку чемпіонату плану�

ється повністю звільнити цю базу

зберігання від компонентів небез�

печного пального. А до кінця ро�

ку — повністю очистити від мелан�

жу територію України. Таким чи�

ном, ми плануємо достроково

виконати Державну цільову прог�

раму утилізації компонентів рідко�

го ракетного палива на 2010�2014

роки. Усі ці плани реальні і підкріп�

лені договірними зобов’язаннями

та фінансовими ресурсами, — заз�

начив Володимир Омельянчук.

— Екологія та безпека є ключови�

ми стовпами в рамках імплемента�

ції проекту. Саме безпека оголоше�

на абсолютним пріоритетом на

кожному з етапів. Моніторинг

якості забезпечується не лише си�

лами менеджменту ОБСЄ. В части�

ні, де наш рівень не є достатнім,

зокрема, на етапах перекачки,

транспортування, завантаження,

відправки, прийому, переробки

меланжу, ми залучаємо сертифіко�

ваний екологічний моніторинг, —

зазначив у своїй промові керівник

проекту ОБСЄ з утилізації меланжу

Антон Мартинюк. 

Також до контролю якості безпе�

ки залучається й екологічна служба

Міністерства оборони України та

екологічні представники місцевих

муніципалітетів. На етапі утилізації

безпосередньо в Росії екологічний

та безпековий контроль забезпечує

лабораторія підприємства та ци�

вільні служби екологічного кон�

тролю Російської Федерації. 

Проект не має аналогів ні за мас�

штабами, ні за рівнем безпеки. А за

обсягами донорського фінансу�

вання він взагалі найбільший в іс�

торії ОБСЄ. Фінансову підтримку в

рамках проекту здійснювали Да�

нія, Іспанія, Німеччина, Норвегія,

Польща, Сполучені Штати Амери�

ки, Угорщина, Фінляндія, Чехія і

Швеція. Красномовним підтвер�

дженням цього є цифри: у ході 14

імплементаційних циклів з тери�

торії України вивезено 129 спеціа�

лізованих залізничних цистерн з

меланжем, які за об’ємом дорівню�

ють половині всіх залишків небез�

печної хімічної сполуки, що зали�

шилась у спадок Україні від СРСР.

Якщо скласти фактичну довжину

шляху транспортування меланжу,

отримаємо довжину екватора. Об�

сяг меланжу, утилізованого на да�

ний час, дорівнює 2307 запускам

оперативно�тактичних ракет.

З двох баз, розташованих у безпо�

середній близькості від місць про�

ведення заходів Чемпіонату Євро�

пи з футболу 2012 року, меланж ви�

везено повністю. Близько 350 гек�

тарів землі, після завершення

остаточних заходів з їхнього очи�

щення, перейдуть у власність міс�

цевих громад. Та найголовніший

показник 2011 року — повне виве�

зення меланжу із Західної та Цен�

тральної України. При цьому важ�

ливо знати, що Україна — одна з

найбільших європейських держав

позбулась небезпечної хімічної

сполуки, граничний термін збері�

гання якої вже давно минув.

Як показує досвід деяких країн

колишнього Радянського Союзу,

утилізувати меланж небезпечно, а

в Україні, до того ж, це просто не�

можливо. Тому утилізація агресив�

ної хімічної сполуки відбувається

на підприємствах Російської Феде�

рації. Саме там його переробляють

на продукцію цивільного призна�

чення, адже одна з головних умов

спільного проекту — неможли�

вість використання продуктів пе�

реробки або ж самого меланжу у

військових цілях. 

— Вартість утилізації однієї тон�

ни меланжу в рамках даного про�

екту попередньо узгоджена з під�

рядником на дуже вигідних для

ОБСЄ умовах. Ця ціна досить три�

валий час залишається незмінною,

вона також включає в себе пільги

на експорт і становить 1085 єв�

ро, — зауважує керівник проекту

ОБСЄ Антон Мартинюк. — А очіку�

вана загальна вартість проекту

ОБСЄ — Україна з утилізації всього

меланжу становитиме близько

17 мільйонів євро.

Зі свого боку оборонне відомс�

тво має всі можливості достроково

завершити проект. Наступного ро�

ку, за умов вчасного донорського

фінансування, планується вивезти

з України залишок — 8282 тонни

меланжу. Тож для жителів смт Шев�

ченкове Харківської області та смт

Любашівка Одеської області є під�

стави сподіватись, що 2012 рік для

них запам’ятається не лише як рік

проведення Чемпіонату Європи з

футболу, а й стане роком прощан�

ня з меланжем. 

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ, 

Ôîòî Âàñèëÿ ÏÎÒÀÏ×ÓÊÀ

АКТУАЛЬНО

Óêðà¿íà — îäíà ç íàéá³ëüøèõ ªâðîïåéñüêèõ
äåðæàâ ïîçáóëàñü íåáåçïå÷íî¿ õ³ì³÷íî¿

ñïîëóêè, ãðàíè÷íèé òåðì³í çáåð³ãàííÿ ÿêî¿
âæå äàâíî ìèíóâ.



АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Øàíîâí³ ÷èòà÷³!

Ôîòîêîíêóðñ «Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè: 20 ðîê³â íà âàðò³

íåçàëåæíîñò³», îãîëîøåíèé Öåíòðàëüíèì äðóêîâàíèì

îðãàíîì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè — æóðíàëîì «Â³é-

ñüêî Óêðà¿íè» òà ï³äòðèìàíèé Íàö³îíàëüíîþ ñï³ëêîþ ôî-

òîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè, çàâåðøåíî.

Ñüîãîäí³ ìè âèçíà÷àºìî ïåðåìîæö³â.

¯õí³ íàéêðàù³ ôîòîðîáîòè âè áà÷èëè íà øïàëüòàõ âè-

äàííÿ.

Ïåðøå ì³ñöå — ôîòî Ðóñëàíà Ñåìåíþêà ï³ä íàçâîþ

«...Çà äðóãè ñâîÿ...».

Äðóãå ì³ñöå — ñâ³òëèíà «Âèõ³ä íà ö³ëü», àâòîð — Ñåðã³é

Ïîïñóºâè÷.

Òðåòº ì³ñöå — ôîòîìèòü Âàäèìà Êîâàëüîâà «Ðîçâ³ä-

ãðóïà íà çàâäàíí³». 

À ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é çàñëóæåíî âèáîðîâ

Âàñèëü Ïèëèï’þê ç³ ñâ³òëèíîþ «Á³ëÿâêè — ë³âîðó÷,

áðþíåòêè — ïðàâîðó÷...».

Ùèðî äÿêóºìî âñ³ì, õòî âçÿâ ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ ñâ³ò-

ëèí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî óâ³éòè äî ñëàâåòíîãî ôîòîë³òîïèñó

óòâåðäæåííÿ íàøîãî â³éñüêà, àäæå êîæíà ìèòü — íåïîâ-

òîðíà, à îòæå — óí³êàëüíà.
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У Військовому інституті Київсько�

го національного університету

імені Тараса Шевченка вперше від�

бувся конкурс краси та грації «Міс

ВІКНУ — 2011».

У ньому взяли участь 12 най�

вродливіших курсанток, які пред�

ставили всі факультети військово�

го вишу. Протягом години глядачі

могли оцінити не лише зовнішні

дані конкурсанток, але і їхню еру�

дицію під час спілкування дівчат з

ведучими. У підсумку жодна з учас�

ниць не залишилась без титулу. Але

головна інтрига, хто отримає най�

більше визнання, звичайно збері�

галась до завершення конкурсу.

Варто наголосити, що значну

увагу під час проведення конкурсу

його організатори приділили тому,

щоб свою думку мали можливість

висловити глядачі. Так, серед всіх

учасниць було обрано «Міс фотоге�

нічність» за результатами інтернет�

голосування, яке провели напере�

додні. Нею стала п’ятикурсниця

Анастасія Гудкова з факультету іно�

земних мов та військового перек�

ладу. Третьокурсниця Анастасія Че�

реповська з військового факультету

фінансів і права отримала звання

«Міс глядацьких симпатій» — їй від�

дали перевагу більшість присутніх

у залі. Другою віце�міс стала Люд�

мила Кіхтенко, яка навчається на

другому курсі військового факуль�

тету фінансів та права. Першою ві�

це�міс члени журі обрали курсан�

тку другого курсу військово�гума�

нітарного факультету Вікторію

Кушнір.

Головний титул конкурсу журі

одностайно присудило курсантці

четвертого курсу військово�гума�

нітарного факультету Вікторії Тю�

ріній. Вона навчається за психоло�

гічним фахом, обрала професію

військового за прикладом батька і

після закінчення вишу планує по�

повнити лави офіцерського кор�

пусу. Як розповіла дівчина, для неї

отримання титулу — приємна, але

не визначна подія, адже в інституті

головне — добре вчитись. Хоча,

звичайно, приємно стати най�

вродливішою курсанткою вишу.

Такої ж думки і заступник на�

чальника Військового інституту з

гуманітарних питань полковник

Віктор Уліч. За його словами, кон�

курс перш за все проводився з ме�

тою підкреслити роль жінок у вій�

ську, які виконують службові

обов’язки на рівні з чоловіками.

— Безумовно, краса врятує світ,

тим більше, якщо красуня одягне�

на у військову форму та через де�

кілька років стане офіцером

Збройних Сил України. У нашому

інституті військових у спідницях

чимало, і такий конкурс як ніколи

доречний, аби привернути увагу

до представниць чарівної полови�

ни людства, — підкреслив полков�

ник Віктор Уліч.

Офіцер також висловив сподіван�

ня, що захід такого формату стане

традиційним. А переможниця —

курсантка Вікторія Тюріна пред�

ставлятиме Військовий інститут на

конкурсі «Королева університету —

2012», де зустрінеться з іншими кра�

сунями одного з найбільш престиж�

них навчальних закладів країни.

Ìàêñèì ÕÎÐÎØÓÍÎÂ

ПЕРЕМОГЛА 
КРАСА ТА ГРАЦІЯ…






