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Äî Äíÿ òàíê³ñòà â óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó â³äáóâñÿ
âèäîâèùíèé êîíêóðñ, ð³âíèõ ÿêîìó íå áóëî çà âñ³ ÷àñè

íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Óïðîäîâæ äâîõ òèæí³â
ø³ñòäåñÿò òðè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ñåìè òàíêîâèõ
ï³äðîçä³ë³â âèáîðþâàëè ïðàâî íàçèâàòèñü êðàùèì

òàíêîâèì âçâîäîì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. 
Â³òàþ÷è ïåðåìîæö³â ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì, Ì³í³ñòð

îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í âèñëîâèâ
ïåðåêîíàííÿ, ùî ïîä³áí³ çàõîäè áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè

ìàþòü ñòàòè ñèñòåìíèìè äëÿ íàøî¿ àðì³¿. À òàíê³ñòè,
ðàçîì ³ç ãàðíèì ïðîôåñ³éíèì âèøêîëîì ïåðåäàäóòü

ó â³éñüêîâ³ êîëåêòèâè äóõ ³ çàïàë çìàãàíü.



Ç 27 ñåðïíÿ äî 6 âåðåñíÿ ó 169-

ìó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³ Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ðîçòà-

øîâàíîìó ó ñåëèù³ Äåñíà íà ×åðí³-

ã³âùèí³, òàíê³ñòè òðüîõ àðì³éñüêèõ

êîðïóñ³â Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³ ïðåä-

ñòàâíèêè 36-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè áå-

ðåãîâî¿ îáîðîíè Â³éñüêîâî-Ìîð-

ñüêèõ Ñèë çìàãàëèñü çà ïðàâî íàçè-

âàòèñü êðàùèìè â óêðà¿íñüêîìó â³é-

ñüêó. Îñê³ëüêè â ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíèõ

Çáðîéíèõ Ñèë ïîä³áí³ çìàãàííÿ â³ä-

áóâàëèñü âïåðøå, íàïðóãà êîæíîãî

åòàïó äîäàâàëà ìàéæå îë³ìï³éñüêîãî

çàïàëó ³ çàïîâçÿòîñò³ òàíê³ñòàì òà

â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ðîáîò³ æóð³. Îö³-

íþâàëè êîíêóðñ îô³öåðè ³ ãåíåðàëè,

äëÿ ÿêèõ òàíêîâ³ â³éñüêà ÿêùî íå

ñåíñ, òî âàãîìà ÷àñòèíà æèòòÿ. Àäæå

íåäàðìà êàæóòü: êîëèøí³õ òàíê³ñò³â

íå áóâàº. Ëþäèíà, ÿêà îäíîãî ðàçó

ñïðîáóâàëà ñåáå çà âàæåëÿìè òàíêà,

â³ä÷óëà éîãî ì³öü, òà, ç ðåøòîþ, ï³ä-

êîðèëà «ìîãóòíüîãî âåëåòíÿ» âëàñí³é

âîë³, çáåðåæå øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ

äî áðîíüîâàíî¿ òåõí³êè íàçàâæäè.

Îäíàê âïðàâí³ñòü âèõîâóºòüñÿ íà áî-

éîâèõ íàâ÷àííÿõ, à ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ï³ä

÷àñ çàë³ê³â òà çìàãàíü. Ñàìå òîìó, çà

ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî

øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèêà Âîëîäèìèðà Çàìàíè, ãîëîâ-

íîþ ìåòîþ öèõ çìàãàíü áóëà ïåðå-

â³ðêà ïðîôåñ³éíîñò³ òàíêîâèõ âçâîä³â

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà ñòèìóëþ-

âàííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â äî ï³äâè-

ùåííÿ âëàñíî¿ ìàéñòåðíîñò³.

Ïðèáóòòÿ, ìåäè÷íèé îãëÿä, çàë³êè ³ç

çàõîä³â áåçïåêè. Ïðèéîì òåõí³êè, äî-

çàïðàâêà òà ¿¿ îáñëóãîâóâàííÿ. ² îñü

óæå — ïåðåäñòàðòîâèé ïðîá³ã äî 10

ê³ëîìåòð³â ó ñêëàä³ âçâîäó. Òàê

ñïëèâëî äâà äí³. Íàñòóïí³ âèÿâèëèñÿ

ùå íàïðóæåí³øèìè — â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâö³ çìàãàëèñÿ â ïðîôåñ³éí³é ³

ô³çè÷í³é ï³äãîòîâö³ òà çëàãîäæåíîñò³

ï³äðîçä³ë³â. Åê³ïàæ³ òàíê³ñò³â-êîí-

òðàêòíèê³â ïî÷åðãîâî ñêëàäàëè çàë³-

êè ç âèêîíàííÿ â³éñüêîâèõ íîðìàòè-

â³â. Ñïî÷àòêó âîäèëè òàíêè, ïîò³ì

ñòð³ëÿëè øòàòíèì àðòèëåð³éñüêèì

ïîñòð³ëîì ³ çìàãàëèñü â äóåëüí³é

ñòð³ëüá³. Ðåéòèíã âçâîä³â çì³íþâàâñÿ

íà êîæíîìó åòàï³. Ó ðîçïàë çìàãàíü

êîíêóðñàíòè äåìîíñòðóâàëè ñâîþ

âèòðèâàë³ñòü ó ñïîðòèâí³é íîì³íàö³¿.

Âîíè äîëàëè 1100 ìåòð³â ç ïåðåø-

êîäàìè ó ñêëàä³ âçâîäó. Íàéøâèäøå

âïîðàëèñÿ ³ç öèì çàâäàííÿì â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³ 1-¿ îêðåìî¿ òàíêî-

âî¿ áðèãàäè, ÿêà äèñëîêóºòüñÿ â ñå-

ëèù³ Ãîí÷àð³âñüêå ×åðí³ã³âñüêî¿ îá-

ëàñò³. ¯õí³é ðåçóëüòàò — 5 õâèëèí. 

Â³äêðèòå æåðåáêóâàííÿ ãàðàíòóâà-

ëî íåóïåðåäæåí³ñòü òà ÷åñí³ñòü ïðî-
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òèáîðñòâà. Ñïî÷àòêó êîæåí êîìàíäèð

âçâîäó âëàñíîðó÷ îáðàâ òåõí³êó, íà

ÿê³é éîãî ï³äëåãë³ ìàëè çìàãàòèñÿ.

Ïîðÿäîê õòî çà êèì ìàâ âèñòóïàòè

òåæ âñòàíîâëþâàâñÿ îêðåìî íà êîæ-

íîìó ç åòàï³â. 

Î÷³êóþ÷è íà ñâîþ ÷åðãó â äóåë³, êî-

ìàíäèð òàíêîâîãî âçâîäó ³ç Êðèâîãî

Ðîãó êàï³òàí Ìèõàéëî Ñèäîðåíêî

ðîçïîâ³â, ÿê â³äáóâàëàñü ï³äãîòîâêà

äî ïåðøîñò³ ó 6-ìó àðì³éñüêîìó êîð-

ïóñ³. 

— Íàø êîðïóñ ïðåäñòàâëåíèé äâî-

ìà âçâîäàìè, à öå — â³ñ³ìíàäöÿòü

êðàùèõ òàíê³ñò³â 17-¿ îêðåìî¿ ãâàð-

ä³éñüêî¿ Êðèâîð³çüêî¿ îðäåí³â ×åðâî-

íîãî Ïðàïîðà ³ Ñóâîðîâà 2 -ãî ñòóïå-

íþ òàíêîâî¿ áðèãàäè, äå êîìàíäèðîì

ïîëêîâíèê Îëåêñàíäð Òàðíàâñüêèé.

Ï³äãîòîâêà òðèâàëà ï³âòîðè ì³ñÿö³

áåçïîñåðåäíüî ó ÷àñòèí³. Ïîò³ì — çà

òèæäåíü äî â³ä’¿çäó äî Äåñíè, â³äáóâ-

ñÿ êîíêóðñ íà êðàùèé âçâîä 6-ãî àð-

ì³éñüêîãî êîðïóñó.

Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç åê³ïàæåì Ìèõàéëà

Ñèäîðåíêà ä³çíàºìîñü, ùî õî÷ ãîòó-

âàëèñü òàíê³ñòè äî çäà÷³ íîì³íàö³é

äóæå ðåòåëüíî, õâèëþâàííÿ ³íîä³ äà-

ºòüñÿ âçíàêè.

— Áóâàº é òàê, ùî õëîïö³ «ïåðåãî-

ðàþòü» òà ïîìèëÿþòüñÿ, — ãîâîðèòü

³íøèé ïðåäñòàâíèê êîìàíäè Êðèâî-

ð³ææÿ êàï³òàí Â³òàë³é Ëåâêîâñüêèé.

— Çìàãàííÿ òàêîãî ð³âíÿ â³äáóâà-

þòüñÿ íåùîäåíü. ² òóò ãîëîâíå çãóð-

òîâàí³ñòü ÿê åê³ïàæó òàíêó, òàê é

óñüîãî âçâîäó. Àäæå ïîâíå âçàºìî-

ðîçóì³ííÿ, ï³äòðèìêà êîëåã — íå ëè-

øå âèçíà÷àëüíà ïåðåäóìîâà ãàðíèõ

ðåçóëüòàò³â ó çìàãàííÿõ, à é çàïîðó-

êà æèâó÷îñò³ òàíêà íà ïîë³ áîþ.

— Âñ³ ñâî¿ çíàííÿ ³ âì³ííÿ êîæåí ç

ó÷àñíèê³â çàñòîñóâàâ ï³ä ÷àñ êîí-

òðîëüíîãî âîä³ííÿ òàíê³â ³ ïðèñòð³-

ëþâàííÿ ¿õí³õ ãàðìàò ó ïåðø³ äâà äí³.

Òàíê³ñò ìàº â³ä÷óòè «õàðàêòåð ìà-

øèíè», âëàñíå, ÿê ³ âîíà åê³ïàæ, —

ïðîäîâæóº Ìèõàéëî Ñèäîðåíêî, —

ïîêè ùî ïðî ïåðåìîãó ãîâîðèòè çà-

ðàíî, àäæå ïîïåðåäó íîì³íàö³¿, ÿê³

ìîæóòü êàðäèíàëüíî âïëèíóòè íà

ïîçèö³¿ ó÷àñíèê³â. Êð³ì òîãî, º ñèëüí³

êîìàíäè, ÿê îò òàíê³ñòè 30-¿ îêðåìî¿

ãâàðä³éñüêî¿ áðèãàäè. Â³äâåðòî

êàæó÷è, ââàæàëè ñàìå ¿õ íàéãîëîâí³-

øèìè êîíêóðåíòàìè. Òà çãîäîì ïå-

ðåêîíàëèñÿ: âñ³ ó÷àñíèêè ã³äí³ ïåð-

øîãî ì³ñöÿ. 

Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ãîòóþ÷èñü äî

âèêîíàííÿ áîéîâèõ ñòð³ëüá ó ñêëàä³

âçâîäó, òàíê³ñòè ïåðåéìàëèñÿ íå ïå-

ðåìîãîþ òà ïðèçîì, à ã³äíîþ ïðåçåí-

òàö³ºþ ÷àñòèí, ÿê³ âîíè ïðåäñòàâëÿëè

íà êîíêóðñ³.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî

Ñàëàìàò³í òà íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíî-

ãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîë-

êîâíèê Âîëîäèìèð Çàìàíà îäíîñ-

òàéí³ â äóìö³, ùî ïðèçîâèé ôîíä

çìàãàíü, à öå — 50 òèñ. ãðí. çà ïåð-

øå, 30 òèñ. ãðí. — çà äðóãå, 20 òèñ.

ãðí. — çà òðåòº ì³ñöÿ, íàäàíèé îäíèì

³ç êîìåðö³íèõ áàíê³â Óêðà¿íè, äóæå

âàæëèâèé, õî÷à ³ íå ãîëîâíèé ôàêòîð

ó ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó, ³

íå ëèøå òàíê³ñò³â. Àäæå àðì³ÿ ìàé-

áóòíüîãî — öå â³éñüêîâ³ ïðîôåñ³îíà-

ëè. À ¿õ ïîòð³áíî ö³íóâàòè. Ùå äðåâí³

êàçàëè: êîëè íå çàîõî÷óâàòè êðàùèõ,

íå çàëèøèòüñÿ í³êîãî. Òîìó çà óìîâ

ñüîãîäåííÿ, ìàòåð³àëüí³ ñòèìóëè, ÿê

çàãàëüíîñâ³òîâà òåíäåíö³ÿ, ìàþòü

çíàéòè ñâîº ì³ñöå ³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ

Óêðà¿íè. 

— ß ñï³ëêóâàâñÿ ç áàãàòüìà ó÷àñ-

íèêàìè, é óñ³ íàãîëîøóâàëè, ùî öåé

êîíêóðñ, ïåðåäóñ³ì, — îòðèìàííÿ áî-

éîâîãî äîñâ³äó ³ äîâåäåííÿ ñîá³ òà ³í-

øèì, ÷îãî òè âàðòèé, ùî òè êðàùèé ó

ïåâí³é öàðèí³, — çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê

Ãåíåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêî-

ìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãå-

íåðàë-ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Çàìà-

АКТУАЛЬНО

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó —

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Çàìàíà:

«Öåé êîíêóðñ, ïåðåäóñ³ì, — îòðèìàííÿ

áîéîâîãî äîñâ³äó ³ äîâåäåííÿ ñîá³ 

òà ³íøèì ÷îãî òè âàðòèé»



КРАЩІ З КРАЩИХ

íà. — Òîìó íàøå ð³øåííÿ ïðî ïðîâå-

äåííÿ íàñòóïíîãî ðîêó ïîä³áíèõ çìà-

ãàíü ñåðåä ðîçâ³äíèê³â, òàíê³ñò³â, àð-

òèëåðèñò³â òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôà-

õ³âö³â — ö³ëêîì çàêîíîì³ðíå. Ìè ïëà-

íóºìî çàïðîñèòè äî çìàãàíü é

ïðåäñòàâíèê³â çáðîéíèõ ñèë ñóñ³äí³õ

êðà¿í — Ïîëüù³, Á³ëîðóñ³, Ðîñ³¿. À ÿê-

ùî âñ³ âîíè â³äãóêíóòüñÿ, öå áóäå íå-

àáèÿêå ä³éñòâî!

Îòæå ó÷àñíèêè êîíêóðñó ïðîäå-

ìîíñòðóâàëè âèñîêèé ð³âåíü ïðîôå-

ñ³îíàë³çìó òà âîëþ äî ïåðåìîãè. ² ïî-

áîðîòèñü áóëî çà ùî: 50 òèñÿ÷ ãðè-

âåíü, âèìïåë, ñåðòèô³êàò ³ ïåðåõ³ä-

íèé ïðèç — ìàêåò òàíêà îòðèìàëè

òàíê³ñòè 1-ãî òàíêîâîãî âçâîäó ëåé-

òåíàíòà Îëåãà Ãðóäçåâè÷à ç 1-¿ òàí-

êîâî¿ ðîòè 1-ãî òàíêîâîãî áàòàëüéî-

íó 17-¿ îêðåìî¿ ãâàðä³éñüêî¿ Êðèâî-

ð³çüêî¿ îðäåí³â ×åðâîíîãî Ïðàïîðà ³

Ñóâîðîâà 2-ãî ñòóïåíþ òàíêîâî¿

áðèãàäè 6-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Äðóãå ì³ñöå â íåëåãê³é áîðîòüá³ âè-

áîðîâ 2-é òàíêîâèé âçâîä 2-¿ òàíêî-

âî¿ ðîòè òàíêîâîãî áàòàëüéîíó 30-¿

îêðåìî¿ ãâàðä³éñüêî¿ Ðîâåíñüêî¿ Íî-

âîãðàä-Âîëèíñüêî¿ îðäåí³â ×åðâîíî-

ãî Ïðàïîðó òà Ñóâîðîâà ìåõàí³çîâà-

íî¿ áðèãàäè 8-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó

Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. ² íà ï³äòâåð-

äæåííÿ íå âèïàäêîâîñò³ ïåðøîãî ðå-

çóëüòàòó, òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëè òàêîæ

òàíê³ñòè ç Êðèâîãî Ðîãó, ÿêèìè êî-

ìàíäóº êàï³òàí Ìèõàéëî Ñèäîðåíêî.

Çà ïåðåìîãè â îêðåìèõ íîì³íàö³ÿõ

â³äçíàêè òà ãðàìîòè â³ä Ì³í³ñòðà

îáîðîíè Óêðà¿íè òà íà÷àëüíèêà Ãå-

íåðàëüíîãî øòàáó — Ãîëîâíîêîìàí-

äóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òàêîæ

îòðèìàëè: ï³äðîçä³ë ëåéòåíàíòà Àð-

òåìà Àáðàìîâè÷à çà âëó÷íó ñòð³ëüáó

íà äóåë³ òà ï³äëåãë³ ëåéòåíàíòà

Îëåãà Ãðóäçåâè÷à çà êðà-

ùå âîä³ííÿ ó ñêëàä³

âçâîäó ³ áîéîâó

ñòð³ëüáó. Íàéá³ëüø

ñïîðòèâíèìè âè-

ÿâèëèñü òàíê³ñ-

òè 1-ãî âçâîäó

ë å é ò å í à í ò à

Â³êòîðà Êîñ-
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òþêà ç 1-¿ ðîòè 1-ãî áàòàëüéîíó 1-¿

îêðåìî¿ òàíêîâî¿ áðèãàäè.

...Çìàãàííÿ çàâåðøåí³. Âäîìà òàí-

ê³ñò³â ³ç ãîðä³ñòþ çóñòð³ëè ðîäèíè.

À ïðèâåçëè âîíè ³ç ñîáîþ íå ëèøå

â³äçíàêè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ³

íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó —

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè, à é õâèëþâàííÿ êîíêóðñó,

ðàä³ñòü ïåðåìîãè òà ãðîøîâ³ ïðèçè, à

ùå é íåçàáóòí³ âðàæåííÿ â³ä åêñêóð-

ñ³é ïàì’ÿòíèìè ì³ñöÿìè Êèºâà, ïðî

ÿê³ çàâ÷àñíî ïîï³êëóâàëèñü îðãàí³-

çàòîðè âñåàðì³éñüêî¿ ïåðøîñò³ íà

êðàùèé òàíêîâèé âçâîä Çáðîéíèõ

Ñèë Óêðà¿íè. 

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ, 

Ôîòî: Ñåðã³é ÏÎÏÑÓªÂÈ×, 

Îëåêñàíäð ÑÀÃÀÉÄÀÊ
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Íà îáêëàäèíö³: Áðîíçîâ³ ïðèçåðè êîí-
êóðñó çà çâàííÿ êðàùîãî òàíêîâîãî âçâî-
äó ÇÑ Óêðà¿íè ï³äðîçä³ë êàï³òàíà Ìèõàéëà

Ñèäîðåíêà. Ôîòî Ñåðã³ÿ Ïîïñóºâè÷à

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò
ïîâ³äîìëåíü ³íôîðìàãåíòñòâ ³ ìîæå äðó-
êóâàòè ñòàòò³, íå ïîä³ëÿþ÷è ïîãëÿä³â àâòî-
ðà. 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.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í âðó÷èâ îðäåðè òà êëþ÷³ â³ä

êâàðòèð ñ³ì’ÿì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêî¿ áðèãàäè

òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿.

— Öüîãî ðîêó ìè çáóäóºìî íàøèì áåçêâàðòèðíèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì

ó òðè÷³ á³ëüøå êâàðòèð, í³æ ìèíóëîð³÷. Òà öüîãî áóäå ìàëî, àáè çà äâà àáî òðè

ðîêè çàêðèòè ïðîáëåìó òàêîãî ãàíåáíîãî äëÿ äåðæàâè ñïàäêó, ÿê áåçêâàðòèð-

íèé çàõèñíèê Â³ò÷èçíè. Ïðèºìíî, ùî ñüîãîäí³ îðäåðè íà êâàðòèðè îòðèìóþòü

ñ³ì’¿ â³éñüêîâèõ ç ãàðí³çîíó, äå äèñëîêóºòüñÿ îäíà ç êðàùèõ àâ³àö³éíèõ áðèãàä

Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë, — íàãîëîñèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í íà

óðî÷èñòîìó ì³òèíãó ç íàãîäè çäà÷³ íîâîáóäîâè. — Çà îñòàíí³ ðîêè ó Ñòàðîêîñ-

òÿíòèíîâ³ çâåäåíî ÷îòèðè æèòëîâ³ áóäèíêè íà 366 êâàðòèð, ³ ñüîãîäí³ ¿õ ê³ëü-

ê³ñòü çá³ëüøèëàñü íà 71 êâàðòèðó. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó öüîìó ì³ñò³ çàïëàíî-

âàíî ïîáóäóâàòè ùå äâà æèòëîâ³ áóäèíêè íà 216 êâàðòèð. Êåð³âíèöòâî îáî-

ðîííîãî â³äîìñòâà ðîçãëÿäàº ê³ëüêà øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ æèòëîâî¿ ïðîáëåìè ó

Çáðîéíèõ Ñèëàõ. Ñåðåä íèõ — çâåäåííÿ íîâèõ áóäèíê³â ³ äîáóäîâà íåçàâåðøå-

íèõ îá’ºêò³â, çàáóäîâà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ñòâîðåííÿ ôîíäó ñëóæáîâîãî òà

ïîñò³éíîãî æèòëà, ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïîðóä, çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çì³â êðåäèòó-

âàííÿ, ³ïîòåêè òîùî. 

Îðäåðè òà êëþ÷³ â³ä 39 êâàðòèð äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ³ 32 ñëóæáîâèõ

êâàðòèð íîâîñåëàì âðó÷èëè Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í, êî-

ìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Þð³é

Áàéäàê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãå-

íåðàë-ëåéòåíàíò Þð³é Äóìàíñüêèé, çàñòóïíèê ãîëîâè Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ëåîí³ä Ãóðàëü, ãîëîâà Ñòàðîêîñòÿíòèíîâà Ìèêîëà

Ìåëüíè÷óê. 

Àíäð³é ÀÃªªÂ. Ôîòî àâòîðà

…ВІД СЬОГОДНІ У СТАРОКОСТЯНТИНОВІ НЕМАЄ

ЖОДНОГО БЕЗКВАРТИРНОГО ЛЬОТЧИКА

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð

Âîëîäèìèð ßÐÖÅÂ

viysko2003@ukr.net

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà

Âàëåíòèí ÁÓÐß×ÅÍÊÎ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îáîðîííî¿

ïîë³òèêè òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â³éñüê

Îëåêñàíäð Á²Ð×ÅÍÊÎ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïóáë³öèñòèêè

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îôîðìëåííÿ

òà äèçàéíó

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Ôîòîêîðåñïîíäåíò

Ñåðã³é ÏÎÏÑÓªÂÈ×

Äèçàéí òà âåðñòêà

Àíäð³é ÏÎÃÎÐªËÎÂ

Ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð

Ë³ë³ÿ ÂËÀÑÞÊ
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Äåíü çíàíü êóðñàíòè Ëüâ³âñüêî¿ àêàäåì³¿ Ñóõîïóòíèõ

â³éñüê ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî íå çàáóäóòü í³-

êîëè: 220 êîëèøí³õ øêîëÿð³â ñêëàëè Â³éñüêîâó ïðèñÿãó íà

â³ðí³ñòü óêðà¿íñüêîìó íàðîäó. 

Ïåðåäóâàâ óðî÷èñò³é ìèò³ êóðñ ïåðâèííî¿ â³éñüêîâî¿ ï³ä-

ãîòîâêè, ÿêó âîíè ïðîõîäèëè ó ïîëüîâèõ óìîâàõ íà ßâîð³â-

ñüêîìó çàãàëüíîâ³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³. 

ßê çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê âèøó ãåíåðàë-ëåéòåíàíò

Ïàâëî Òêà÷óê, öüîãîð³÷íèé íàá³ð - îäèí ³ç êðàùèõ çà îñ-

òàíí³ ðîêè. 

Ñàì³ æ êóðñàíòè-ïåðøîêóðñíèêè ïðèºìíî âðàæåí³ ÿê

ïîòóæí³ñòþ áîéîâî¿ òåõí³êè, ç ÿêîþ âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ

ï³ä ÷àñ êóðñó ìîëîäîãî á³éöÿ, òàê ³ ïðàêòè÷íîþ òà ìîðàëü-

íîþ ï³äòðèìêîþ îô³öåð³â ³ ñòàðøîêóðñíèê³â.

Çà ñâî¿õ òîâàðèø³â ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè êóðñàíò ôà-

êóëüòåòó áîéîâîãî çàñòîñóâàííÿ â³éñüê Ïàâëî Ñàâà: «Êî-

ëè òè ñòî¿ø ó ïàðàäí³é ôîðì³ íà ñòðîéîâîìó ïëàöó ïåðåä

ñîòíÿìè ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ áàòüêè, äðóç³, ä³â÷èíà-ñåðöå

çàâìèðàº, ïîäèõ ïåðåõîïëþº â³ä õâèëþâàííÿ ³ ç'ÿâëÿºòü-

ñÿ â³ä÷óòòÿ åéôîð³¿ ³ ãîðä³ñòü çà ñåáå».

Îñîáëèâ³ñòþ öüîãîð³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñòàëî ðîç-

øèðåííÿ ñòðóêòóðè àêàäåì³¿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê: ëàâè êóð-

ñàíò³â ïîïîâíèëèñÿ âèõîâàíöÿìè ôàêóëüòåòó â³éñüêîâî¿

ï³äãîòîâêè Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-

âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà.

Ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó ñêëàäàíí³ ïðèñÿãè âçÿëè êîìàíäó-

âà÷ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê

Ãåííàä³é Âîðîáéîâ, çàñòóïíèê ãîëîâè Ëüâ³âñüêî¿ ÎÄÀ Âî-

ëîäèìèð Ãóáèöüêèé, ì³ñüêèé ãîëîâà Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäî-

âèé, à òàêîæ êåð³âíèêè ñèëîâèõ â³äîìñòâ Çàõ³äíîãî ðåã³î-

íó, êåð³âíèêè Âðîöëàâñüêî¿ Âèùî¿ îô³öåðñüêî¿ øêîëè Ñó-

õîïóòíèõ â³éñüê ³ìåí³ Ò. Êîñòþøêî Ïîëüñüêî¿ Íàðîäíî¿

Ðåñïóáë³êè òà ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³ ³ äóõîâåíñòâà.

Âàëåíòèíà ÑÓËÒÀÍÁÀÃÎÌÀªÂÀ

2222 2222 0000     
ССССЕЕЕЕРРРРДДДД ЕЕЕЕЦЦЦЦЬЬЬЬ     ————     
УУУУ     РРРР ИИИИ ТТТТ ММММ ІІІІ
ПППП РРРР ИИИИ СССС ЯЯЯЯ ГГГГ ИИИИ



«У процесі навчання ви маєте

стати компетентними професіо�

налами, набути лідерських якос�

тей, діяти та приймати рішення у

нестандартних ситуаціях при

виконанні службових і бойових

завдань в умовах мирного та воєн�

ного часу, брати участь в мирот�

ворчих операціях. А держава док�

ладатиме всіх зусиль задля забез�

печення вам належного соціаль�

ного захисту,» — звертаючись до

курсантів, наголосив Дмитро Сала�

матін.

Керівник оборонного відомства

підкреслив, що прийняття у 2012

році нової редакції Стратегії наці�

ональної безпеки України та Воєн�

ної доктрини України ставить пе�

ред військовою освітою низку но�

вих завдань. Серед них найбільш

актуальними є підвищення дієвості

управління системою військової

освіти, забезпечення якості підго�

АКТУАЛЬНО

стає популярною»
1 âåðåñíÿ 2012 ðîêó ç íàãîäè Äíÿ çíàíü ³ ïî÷àòêó
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, à òàêîæ ïðèéíÿòòÿ Â³éñüêî-
âî¿ ïðèñÿãè êóðñàíòàìè ïåðøîãî êóðñó Ì³í³ñòð îáî-
ðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í â³äâ³äàâ Â³éñüêîâó
àêàäåì³þ â Îäåñ³.

«Професія військового в державі 
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товки військових фахівців, досяг�

нення ними високого рівня про�

фесіоналізму, здатності самостій�

но оволодівати новими знаннями,

ефективно керувати військовими

підрозділами.

Після урочистого мітингу близь�

ко 130 курсантів, в тому числі і 60

першокурсників новоствореного

факультету аеромобільних військ

та розвідки, перед своїми товари�

шами склали присягу на вірність

українському народові. Заверши�

лись урочистості показовими вис�

тупами курсантів з рукопашного

бою на плацу навчального закладу.

В ході робочого візиту Міністр

оборони України Дмитро Салама�

тін ознайомився з інфраструкту�

рою та навчально�матеріальною

базою Військової академії. ТВО на�

чальника військового вишу гене�

рал�майор Олег Гуляк доповів главі

оборонного відомства про заходи

щодо розбудови новоствореного

факультету аеромобільних військ і

розвідки, у тому числі повітряно�

десантного комплексу. Міністр

оборони України оглянув казарми

курсантів, кафедри «Ракетно�арти�

лерійського озброєння», «Повітря�

нодесантної підготовки», «Такти�

ки» і «Розвідки», а також відвідав

розташовані на території навчаль�

ного закладу Храм Святих Рівно�

апостольних Кирила і Мефодія та

музей Академії.

«Освіта стає важливим чинни�

ком модернізації країни, підви�

щення соціальних стандартів жит�

тя, подальшого реформування

Збройних Сил України, зміцнення

їх бойового потенціалу. За два�три

роки, за умови відповідного забез�

печення, Військова академія в Оде�

сі стане одним із провідних цен�

трів військової освіти в Україні», —

підкреслив Дмитро Саламатін.

У Національному університеті

оборони України з нагоди початку

нового навчального року також

відбулися урочисті заходи за учас�

тю начальника Генерального шта�

бу — Головнокомандувача Зброй�

них Сил України генерал�полков�

ника Володимира Замани.

«Сьогодні Національному універ�

ситету оборони України, як кузні

офіцерських кадрів, а також пере�

довому центру військово�наукових

досліджень, відомому і визнаному у

всьому світі, по праву належить

пріоритетна роль у розбудові та ре�

формуванні Збройних Сил Украї�

ни, підготовці висококваліфікова�

них військових фахівців, здатних

забезпечити належний рівень обо�

роноздатності держави», — наголо�

сив він та окреслив основні напря�

ми стратегічного розвитку і засто�

сування Збройних Сил України та

шляхи вдосконалення системи

професійної підготовки військо�

вих фахівців оперативно�страте�

гічного і оперативно�тактичного

рівня. Цього року, за його словами,

перед слухачами провідного ви�

щого військового навчального

закладу традиційно стоїть дуже

важливе і принципове завдання —

досконало опанувати тонкощі вій�

ськового мистецтва і, повернув�

шись у війська, зробити посиль�

ний внесок у піднесення авторите�

ту Збройних Сил та оборонної мо�

гутності України.

У 2012 році високий конкурс до

вищих військових навчальних зак�

ладів засвідчив, що професія вій�

ськового в державі стає популяр�

ною. План прийому курсантів та

студентів, які навчатимуться за схе�

мою «студент — курсант» для підго�

товки військових фахівців тактич�

ного рівня, був виконаний повніс�

тю, а конкурс складав до 4,2 канди�

датів на місце. Серед військових

навчальних закладів, конкурс до

яких виявився найвищим, — Вій�

ськовий інститут Київського націо�

нального університету імені Т. Шев�

ченка (4,2 особи на місце), Академія

Військово�Морських Сил у місті Се�

вастополь (3,1 особи на місце), Вій�

ськовий інститут телекомунікацій

та інформатизації Національного

технічного університету «Київ�

ський політехнічний інститут» (2,7

особи на місце), Військово�юри�

дичний факультет Національного

університету «Юридична академія

імені Я. Мудрого» у місті Харків (2,6

особи на місце), Військова академія

у місті Одеса (1,9 особи на місце).

Þð³é ÑÌªËÎÂ

АКТУАЛЬНО



НА СТАПЕЛЯХ
Бойові одиниці українських ВМС, які десятиліттями не бачили
доків, оживають у руках досвідчених миколаївських корабелів.

Á³ëüøå äåñÿòêà êîðàáë³â, ùî ñêëàäàþòü
áîéîâå ÿäðî Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, öüîãîð³÷ ïîíîâ-
ëÿòü ñâîþ áîºçäàòí³ñòü. Çâàæàþ÷è íà
ïîñòàâëåíí³ êîìàíäóâàííÿì ÂÌÑ çàâ-
äàííÿ òà ô³íàíñîâèé ðåñóðñ äåðæàâè,
îñíîâí³ çóñèëëÿ çîñåðåäæåí³ íà êîì-
ïëåêñíèõ ðåìîíòàõ ðàêåòíîãî êîðâåòà
(ÐÊ) «Ïðèäí³ïðîâ’ÿ», ìàëîãî ðîçâ³äó-
âàëüíîãî êîðàáëÿ (ÌÐÇÊ) «Ïåðåÿñëàâ»
òà âåëèêîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ (ÂÄÊ)
«Êîñòÿíòèí Îëüøàíñüêèé». Â³äðîäæó-
âàòèìóòü ïðîåêòí³ òàêòèêî-òåõí³÷í³
õàðàêòåðèñòèêè â³éñüêîâèõ êîðàáë³â â
îñíîâíîìó ó ÏÀÒ «×îðíîìîðñüêèé ñóä-
íîáóä³âíèé çàâîä». Òàêîæ äîêëàäóòü çó-
ñèëü ³ ìàéñòðè êîðàáåëüíî¿ ñïðàâè Ñå-
âàñòîïîëüñüêîãî ñóäíîðåìîíòíîãî çà-
âîäó — òàì íà ñòàïåëÿõ ðåìîíòóâàòè-
ìóòü ôðåãàò «Ãåòüìàí Ñàãàéäà÷íèé».

ГАРЯЧИЙ ЦЕХ
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Як зазначалось під час нещодав�

ньої Військової ради українських

ВМС, помітне покращання ситуації

з ремонтом військових кораблів

стало можливим через збільшення

фінансування. Нагадаємо, у 2012

році за бюджетною програмою

«Відновлення боєздатності, утри�

мання, експлуатація та ремонт озб�

роєння та військової техніки» Вій�

ськово�Морські Сили отримали аж

172 мільйони гривень, що прак�

тично у п’ять разів перебільшило

видатки минулого року. 

Цілком закономірно, що до цієї

теми прикуто увагу керівництва

військового відомства та уряду. Ад�

же за словами командувача ВМС ЗС

України віце�адмірала Юрія Іл’їна,

питання ремонту кораблів перебу�

ває на постійному контролі у Мі�

ністра оборони України Дмитра

Саламатіна. А нещодавно з робо�

чими поїздками на миколаївських

верфях побували Прем’єр�міністр

України Микола Азаров та заступ�

ник Міністра оборони України

Дмитро Пляцук. Вони побачили, як

ремонтуються кораблі ВМС та бу�

дується перший за роки незалеж�

ності український корвет «Володи�

мир Великий». Під час зустрічі з

посадовцями Генеральний дирек�

тор «Чорноморського суднобудів�

ного заводу» Валерій Калашников

висловив впевненість, що ці відві�

дини — добрий сигнал для корабе�

лів. Адже нині робляться планомір�

ні кроки до відродження вітчизня�

ного кораблебудування. 

Аби на власні очі побачити, як від�

бувається відновлення технічної

готовності корабельного складу Ук�

раїнського флоту та відчути настрій

екіпажів, у Миколаєві побувала виїз�

на редакція журналу «Військо Укра�

їни». Журналісти жили у каюті од�

ного з кораблів, мали доступ до усіх

ремонтних цехів, отож без пафосу і

прикрас діляться з читачами своїми

враженнями від побаченого. 

Äðóãå äèõàííÿ

ÐÊ «Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» 

…На ракетний корвет «Придніп�

ров’я» ми прибули на світанку. Ко�

мандир корабля капітан 3 рангу

Анатолій Хапов, який сам щойно

прибув на нове місце служби (до

цього він командував ракетним

катером «Прилуки»), гостинно зап�

росив розміститись в одній з офі�

церських кают — затишній, з двома

яликами, робочими столами. 

Тим часом корабель жив своїм

життям: звучав корабельний дзвін,

закликаючи до вранішнього шику�

вання екіпажу, потім — урочисте

підняття прапора, доведення зав�

дань на день, і… час понісся «гало�

пом», немов дикий кінь. 

Попри те, що корабель на ре�

монті, військовим морякам не до

відпочинку. Екіпаж безпосередньо

бере участь в забезпеченні ремон�

ту, що, власне, й передбачається

вимогами будь�якого докового ке�

рівного документу. Очистка від ір�

жі палуби, ґрунтовка, фарбування,

доведення до ладу механізмів —

ось основний фронт робіт матро�

сів�контрактників. Окрім цього,

зараз можна спокійно вичистити

трюми, адже вони висохли й абсо�

лютно «прозорі» для огляду. І най�

головніше — екіпаж забезпечує ро�

боти, які проводять працівники за�

АКТУАЛЬНО

Äî ðåìîíòó â³éñüêîâèõ êîðàáë³â ïðèêóòî óâàãó

óðÿäó òà êåð³âíèöòâà â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà.

À â³äâ³äèíè ×îðíîìîðñüêîãî ñóäíîáóä³âíîãî

çàâîäó Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè òà

çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

êîðàáåëè ñïðèéìàþòü ÿê äîáðèé ñèãíàë
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воду. Бо коли проводиться елек�

трозварювання, то обов’язково за�

лучається аварійна партія корвета. 

— Матроси супроводжують про�

ведення робіт безперервно, аби

унеможливити будь�які загорян�

ня, — коментує командир корабля

Анатолій Хапов. — І оскільки під�

приємство може організовувати

до чотирьох вогненебезпечних

точок на день, то лише до забезпе�

чення ремонтних робіт залучаємо

майже половину екіпажа. 

Корвет підняли на стапельну

плиту 23 серпня. Тобто ремонт

триває вже кілька тижнів. Всі ос�

новні організаційні питання вирі�

шені. Єдине, що помітив командир

ракетного корвета, на «ЧСЗ» нині

досить багато замовлень. А тому

інколи не вистачає майстрів аби

забезпечити темпи ремонту. Вод�

ночас керівництво підприємства

запевняє, що графіків дотрима�

ються. Військові моряки вірять

слову корабелів. До того ж згідно з

наказом, спуск на воду призначено

на 25 листопада. Проте завод зо�

бов’язався виконати все на два

тижні раніше, забезпечивши собі

невеликий проміжок у часі. 

Загалом графік — одна з голов�

них турбот командирів кораблів,

які перебувають на миколаївській

верфі. Темпи ремонту контролює

командування ВМС ЗС України. І це

цілком зрозуміло: затягування ро�

біт загрожує серйозними наслідка�

ми — з настанням зими акваторія

порту «Миколаїв» вкриється кри�

гою, отож зійти зі стапелів кораблі

зможуть лише навесні. Такий підсу�

мок капіталовкладень для держави

та її обороноздатності абсолютно

не припустимий. Це, до речі, добре

розуміють і самі миколаївські суд�

норемонтники. Принаймні, спокій,

який демонструє ведучий будівель�

ник замовлення Сергій Мошенцев,

доволі красномовний. 

— В якому стані прийняли кора�

бель? — цікавимось у нього. 

АКТУАЛЬНО

Морська душа у кольорах
Стіни у рубці капітана 3 рангу Анатолія Ха�

пова підтверджують одну з головних думок

культової кінострічки «У бій ідуть лише ста�

рики»: «Хто сказав, що мистецтву нема місця

в армії?»

Серед бойових буднів військового корабля

ані офіцери, ані матроси не забувають про

свої хобі. На «Придніпров’ї» це, зокрема, ма�

люнки капітана та віршовані рядки матросів.

— Це я малюю вночі! Коли на вахті стою і є

вільна хвилина — беру фарби і пензлі. То донька колись «підсадила», —

посміхається «морський вовк», — коли ремонт у квартирі робили, моє

п’ятирічне сонечко каже: «Татко, намалюй мені картинку!» Спочатку

виходило якось кострубато. Та і зараз це заняття не для виставок, а для

душі. Ідеї якось самі у голову лізуть, замість мольберта — робочий стіл,

а фарби — це пігменти, які дода�

ють у масляні основи, коли фар�

бують кораблі. Це тутешні маля�

ри нашкрябали у бочках залиш�

ків, тож малюю. В основному це

коричневий, червоний, сірий,

чорний та блакитний кольори.

Якщо не вистачає палітри — то

вже у канцелярському магазині

купую.



— Корвет прийшов своїх ходом.

Стан його цілком задовільний, не

дивлячись вік (період експлуатації,

передбачений проектом, складає

15 років, а кораблю вже 29). Це зас�

відчує належний нагляд з боку екі�

пажа. Але все ж, звичайно, тут бага�

то чого можна знайти, — щиро від�

повів Сергій Леонідович.

До слова, спілкуючись з робітни�

ками, один з газоелетрозварюваль�

ників пригадав випадок: «Коли

«Придніпров’я» ставили на стапелі,

мене попросили обварити випус�

кний канал — той, що у килі. Як по�

чав маленьким молоточком обби�

вати іржу, то десь після третього

легенького удару побачив з вулиці

нутрощі відсіку! І це ж треба таке:

корвет ходив собі спокійно, ніс бо�

йове чергування. А капітан, коли

йому розповіли про дірку в обшив�

ці, почесав потилицю і тихо про�

мовив: «Відкачували воду неодно�

разово, але й на думку не прийшло

б шукати саме у тому місці проті�

кання»

На переконання командира ко�

рабля Анатолія Хапова, ремонт

корвета мав би проводитися часті�

ше (хоча б раз на рік — тижневий

відпочинок судна на стапелях). На

жаль мусимо констатувати, що за

часів «великого і непорушного Со�

юзу Республік Радянських» очис�

тка та ремонт корпусу займали не

більше двох тижнів. Адже потуж�

ності кораблебудівних заводів бу�

ли значно більшими. Проте за ча�

сів новітньої історії України

«Придніпров’я» востаннє був у доці

аж у 2005 році. Звичайно, така пе�

рерва сталася не від хорошого

життя — позначився брак фінансу�

вання. Тож нинішній ремонт набув

особливої актуальності. На кораблі

це усвідомлюють усі: від команди�

ра — до матроса. 

Останнім часом помітили погір�

шення ходових якостей корабля.

Причина — обростання мор�

ськими мікроорганізмами його

підводної частини. А оскільки екі�

паж «Придніпров’я» завжди пишав�

ся сорокавузловою швидкістю

корвета, після його очистки моло�

дим офіцерам не йметься знову пе�

ревірити ходові якості корабля на

водних просторах. До речі, серед

екіпажу побутує історія: якось під

час міжнародних навчань «Сі�

АКТУАЛЬНО

ÐÊ «Ïðèäí³ïðîâ’ÿ» âîñòàííº áóâ ó äîö³ àæ ó

2005 ðîö³. Òàêà ïåðåðâà ñòàëàñÿ íå â³ä

õîðîøîãî æèòòÿ — áðàê ô³íàíñóâàííÿ. Òîæ

íèí³øí³é ðåìîíò íàáóâ îñîáëèâî¿

àêòóàëüíîñò³. Íà êîðàáë³ öå óñâ³äîìëþþòü

óñ³: â³ä êîìàíäèðà — äî ìàòðîñà 
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Бриз» кораблі — учасники вишику�

вали в одну шеренгу і дали наказ

«Вперед!». І яке ж було розчаруван�

ня командира, коли з БЧ 5 (елек�

тромеханічної бойової частини)

надійшла доповідь про несподіва�

ну поломку. Ситуація, м’яко кажу�

чи, конфузна. Один із найшвидкіс�

ніших кораблів країни, що прий�

мала навчання, плентався б у хвос�

ті... Як вдалося швидко усунути

несправність, залишається таєм�

ницею. Проте на велике здивуван�

ня іноземців, ситуація у перегонах

незабаром радикально змінилася:

«Придніпров’я» планомірно обій�

шов одного супротивника за ін�

шим, і у підсумку здобув пальму

першості. Українські моряки з аут�

сайдерів стали тріумфаторами, не

зважаючи, що заздрісники запусти�

ли «качку», мовляв, придніпровці

просто спрацювали за сценарієм…

Однак, як би там не було, на корве�

ті з’явилася нова переможна тради�

ція, пов’язана зі швидкістю. Отож

екіпаж безкомпромісний: після

ремонту — 40 вузлів і не менше. 

Зі свого боку ведучий будівель�

ник замовлення Сергій Мошенцев

запевняє: корпус буде відремонто�

вано якісно. Адже обшивку кораб�

ля не лише очистили від мушлі, а й

піддали ультразвуковому контро�

лю — аби виявити усі тріщини та

іржу. У тих місцях, де перейдено

межу товщини металу, будуть нава�

рені нові пластини. Загалом замі�

нять близько 100 квадратних

метрів обшивки. А ще відновлять

лівий ватервейс, 4 метри якого вза�

галі відірвало невідомо де. Замі�

нять також кілька сот метрів тру�

бопроводів різних діаметрів і по�

над 250 клапанів паливної, масля�

ної та водної систем. Вже обміряли

кожну ланку якірного цепу, аби

визначити їх виробку.

Незабаром все буде почищено та

покращено. До плану внесено ре�

монт усіх цистерн, окремий ре�

монт вібратора�ехолота, клінкет

лагу, якірного та рульового прис�

троїв. Демонтують рулі, гвинти, ва�

ли і відправлять на реставрацію в

механічний цех, аби очистити від

мушлі. А ще ремонтуватимуть елек�

тромагнітний захист від корозії

корпусу «Каскад» та артилерійські

установки. 

Щодо якості виконання робіт,

сумніватися не доводиться. Окрім

ВТК самого підприємства, ремонт

кораблів ВМС контролює військо�

ва прийомка. В обов’язках переві�

ряючих — контроль за дотриман�

ням ГОСТів. Тобто кількість вико�

АКТУАЛЬНО

Ведучий будівельник замовлення ПАТ
«ЧСЗ» Сергій Мошенцев:

— Чорноморський суднобудівний — один з

найбільших у Європі та відрізняється своєю

фірменною фішкою: двома баштовими

кранами 900�тонниками. Вони — унікальні,

адже таких тільки три пари у світі. На них у

радянську добу піднімалися члени політбюро

ЦК КПРС, космонавти, відомі артисти. А ось в часи «дикого» капіталізму

цих красенів — велетнів намагались порізати на металобрухт, однак не

змогли. Не знайшли технічної можливості — величезні… Порахували —

вийшло не рентабельно. Ось тільки це крани і врятувало. 

Зараз завдяки цим велетням окрім плавучого доку (тут ремонтується

ВДК «Костянтин Ольшанський»), ми одночасно можемо здійснювати

докування кораблів й менших розмірів. Цим ми економимо час. У нас

використовують унікальні методи підйому, адже інші виконати їх без

кранів не взмозі. Зазвичай човни піднімають або плавучими доками, або

нахильними пристроями. Ми ж успішно підняли РК «Придніпров’я»

краном, попередньо виготовивши під нього спеціальну металеву раму�

постіль. Її завели під корабель. А водолази відцентрували. Для підйому

корвета вистачило одного 900�тонного крану. Але за необхідності вони

працюють і в спареному режимі, синхронно, як єдиний 1800�тонний

комплекс. 

Побудовані крани у Фінляндії у 1982 році. Ширина колії від рельси до

рельси 140 м. Працює ліфт на 2 поверх до кабіни кранівника. Загальна

висота 105 метрів. Вага одного велетня 3,5 тис. тонн. 



ристаних матеріалів та ресурсів,

які завод замовляє, військові кон�

тролери перевіряють за фактом.

На думку капітана 3 рангу Анатолія

Хапова, це важливо. Без військових

представників було б складно, то�

му що спеціалісти корвету все таки

не технологи, а експлуатаційники. 

Загалом екіпаж з оптимізмом ди�

виться в майбутнє. Середній вік йо�

го членів не перевищує 30 років.

На 100 відсотків укомплектований

контрактниками. Серед них —

старшина Сергій Дмитрієв:

— Я пішов на флот служити, бо

своєрідна романтика кликала після

школи. А коли підписав контракт і

потрапив на «Придніпров’я», то

зрозумів, що без моря вже не уяв�

ляю свого життя. Друзі кажуть, що

одружуватися вже час, але відчу�

ваю, що ще не готовий йти по тра�

пу о восьмій вечора додому, коли

хлопці ось все це ремонтують.

А взагалі те, що розповідають про

команду — все це правда. Частково

втрачаються бойові навички, однак

вони відновлюються за місяць піс�

ля того, як корвет «стає на воду» та

виходить у бойове чергування в

море. Тож ремонт — ремонтом, а

команда продовжує навчатися вій�

ськово�морській науці. 

«Àë³ãàòîð «Îëüøàíñüêèé» 

÷èñòèòü ïóçî»

На відміну від РК «Придніпров’я»

великий десантний корабель «Кос�

тянтин Ольшанський» не відрізня�

ється швидкісними характеристи�

ками, проте має безліч інших пере�

ваг. По�перше, вражає його розмір,

по�друге — ємність десантного від�

сіку. А ще висока естетика архітек�

тури. Витонченість його обрису

чудовим чином гармонізує з міц�

цю та вогневою могутністю. Так са�

мо як і на РК «Придніпров’ї», на

«Ольшанському» новий коман�

дир — капітан 2 рангу Дмитро Ко�

валенко. Донедавна він очолював

СДК «Кіровоград». Оцінюючи

свого командира, екіпаж жартома

називає його людиною — кораб�

лем, яка обросла мушлями. Тобто,

без моря свого життя він не уявляє.

Після «Кіровограда» перед офіце�

ром постала дилема: йти служити у

штаб, чи очолити команду «Оль�

шанського». Бувалий «морський

вовк» навіть і на секунду не замис�

лився над відповіддю — обрав ко�

рабель! 

АКТУАЛЬНО

Âïåðøå â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêîâîãî

ôëîòó íà êîðàáëÿõ ïðîâîäÿòüñÿ êîìïëåêñí³

ðåìîíòè, — çàçíà÷àº êîìàíäèð

«Îëüøàíñüêîãî». — ² ìåõàí³÷íèé ðåìîíò,

³ ðåìîíò ñïåöîçáðîºííÿ âçÿëî 

íà ñåáå îäíå ï³äïðèºìñòâî 

Живий символ «Ольшанського»
Німецька вівчарка «Ральф» —

улюбленець екіпажу великого де�

сантного корабля «Костянтин

Ольшанський» — життєрадісно

виляє хвостом та із засторогою

поглядає на прийд�журналістів на

борту корабля. Ще б пак! Тут він

почувається господарем. Як пояс�

нили моряки, собака на борту —

давня морська традиція, яка бере

свій початок ще з парусного фло�

ту. До речі, раніше на десантному

всі труднощі військової служби

разом з матросами переносив чорний собацюра породи «водолаз». За

13 років він взяв участь у багатьох походах, навчаннях, побував за кор�

доном. За словами матроса Ігоря Шапшакова, який опікується Ральфом,

його чотирилапий друг також хороший моряк. І шалено обожнює, коли

стріляють гармати «Ольшанського» та коли корабель віддає кормові,

виходячи у море… 



Зараз ВДК «Костянтин Ольшан�

ський» стоїть у сухому доці Чорно�

морського суднобудівного заводу.

На його емблемі, як і належить де�

сантним кораблям, красується алі�

гатор. Здається, сірий величезний

крокодил просто заповз у док, аби

йому «почистили пузо». 

— Ремонт — це завжди знаково

для корабля, — говорить капітан

2 рангу Дмитро Коваленко — І ду�

же важливо, аби він проводився

своєчасно. На жаль, «Костятин

Ольшанський» останній раз ре�

монтувався в 2003 році (це

відбувалось на Миколаївському за�

воді ім. 61 комунара). Для десан�

тних кораблів міждоковий термін

складає 1,5 року. 9 років — це, зви�

чайно, надто багато. Проте, слід

зазначити, тоді було все зроблено

доброякісно. Ми зараз на стадії де�

фектації: і корпус, і системи у «жи�

вому» стані, але ж ремонт потріб�

ний. Що власне й засвідчило об�

ростання корпусу, валів та забор�

тних систем. Якщо корабель у

постійній готовності — ремонт

має проводитися частіше. 

На час наших відвідин корабля у

ремонтних роботах помічалося

незначне відставання від графіку.

Щоправда, командир не вбачає у

цьому великих проблем: завод

взмозі надолужити прогаяне, пере�

форматувавши свої сили і підстру�

нивши підрядників. 

— Вперше в історії українського

військового флоту на кораблях про�

водяться комплексні ремонти, —

зазначає командир «Ольшансько�

го». — І механічний ремонт, і ремонт

спецозброєння взяло на себе одне

підприємство. Звичайно, Чорно�

морський суднобудівний не може

потягнути все самотужки, тому по

артилерії та гідро�навігаційному

озброєнню він працює з контраген�

тами. Однак, здає всі роботи він. 

Якістю робіт, які вже виконано,

екіпаж «Ольшанського» задоволе�

ний. Зокрема, проведено замір за�

лишкових товщин днища корпусу.

Ультразвукове дослідження прове�

дено у 700 точках. Тобто в серед�

ньому на лист по 3 точки. За під�

сумками обстеження складено

карту замірів. У місцях, де спосте�

рігається критичне зношення або

корозія, листи обшивки будуть за�

мінені. Передбачалось, що проб�

лем з корпусом буде більше. Але

коли промили та провели очистку,

з’ясувалось, що великих складно�

щів нема.

Командир відверто зізнається,

що не знає кому завдячувати цій

добрій новині. Можливо, поль�

ським корабелам, які будували ко�

рабель, або ж якості метала, з якого

він зварений. Проте факт лишаєть�

ся фактом: за 27 років стан корпусу

«живий». І це при тому, що кора�

бель активно експлуатується. 

— Середній ремонт пройдуть ди�

зель�генератори, маслонасоси,

масло�гідравлічні пристрої, — роз�

повідає Дмитро Коваленко. — Під�

приємство дефектує вузли і дає

пропозиції, що з ними робити —

ремонтувати чи замінити на нові.

Якщо ми з пропозиціями не згодні,

залучається військове представ�

ництво. Рішення щодо ремонту

конкретних вузлів приймаються

колегіально. Артилерійські уста�

новки АК�725, дальномірно�

візирний пристрій з системою ніч�

ного бачення проходить ремонт у

Севастополі. 

З 2003 року на кораблі нема

строковиків — лише контрактни�

ки. Кадрова ситуація стабільна.

Плинність кадрів є, але в межах

норми. Середній вік екіпажу —

менше 30 років. 

У доці екіпаж підлаштував свій

розпорядок дня під графік роботи

заводу. Так само забезпечує всі за�

ходи з ремонту. Паралельно прохо�

дять заняття з бойової підготовки.

А ще — спеціальна, командирська,

вахтова підготовка офіцерів — у

цьому жодних змін. Налагоджені

також зв’язки з місцевими служба�

ми МНС, отож проходять спільні

навчання із залученням чергових

частин Миколаєва та пожежних

розрахунків Чорноморського ко�

раблебудівного заводу. 

— Як оцінюєте фаховість праців�

ників підприємства? — запитуємо

командира «Ольшанського».

— Ми виконали серйозну опера�

цію постановки корабля в док.

У ній є один момент: як тільки ніс

корабля пересікає лінію дока, від�

повідальність за корабель переби�

рає на себе докмейстер, — розпові�

дає капітан 2 рангу Дмитро Кова�

АКТУАЛЬНО

Áàãàòîòîííèé ÌÐÇÊ «Ïåðåÿñëàâ» ï³äíÿëè,

ÿê ³ãðàøêîâèé, ³ âæå çà ê³ëüêà ãîäèí éîãî

äíèùå îáäèðàëè â³ä íàðîñòó ì³êðîîðãàí³êè
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ленко. — Все було зроблено про�

фесійно. Док вивели на річку і у

спеціальному поглибленому місці

затопили. Потім на нього завели

корабель. І вже разом з кораблем

док за допомогою буксирів завели

до місця швартування. У нашому

випадку вітер у декілька балів уск�

ладнював роботу, однак, слід відда�

ти належне капітану дока та його

команді: два буксира справились з

доволі непростим завданням

швидко і справно. 

На «Ольшанському» з нетерпін�

ням чекають 25 листопада, дня, ко�

ли корабель знову «стане на воду» і

піде у порт приписки. Там «стале�

вим десантником» знову опікува�

тимуться командування ВМС та

шефи. Як зазначає Дмитро Кова�

ленко, ВДК «Ольшанському» на ос�

таніх гріх скаржитися: і екскурсії

організують, і матеріально�техніч�

ну базу корабля та команди підтри�

мають. Нині долею «Ольшансько�

го» переймаються посадовці Хар�

ківської обласної адміністрації, а у

самому Миколаєві — де корабель

завжди бажаний гість — одну із

шкіл міста назвали ім’ям героя Ве�

ликої Вітчизняної війни. Члени

екіпажу завжди при нагоді навіду�

ються туди на свято першого дзво�

ника, а у селищі Баштанка діє му�

зей із експозицією про героїв де�

санту Ольшанського. Нещодавно

екіпаж розшукав дочку одного з

його учасників, Героя Радянського

Союзу Миколи Медвєдєва. Готуєть�

ся її зустріч з військовими моряка�

ми у Баштанці. Загалом у Миколає�

ві люблять корабель, адже він не�

одноразово брав участь у святку�

ванні Дня міста і Дня Перемоги та

приймав його жителів на своєму

борту. Є впевненість, що з віднов�

ленням технічної готовності тут

не підведуть. 

«Âóõàñòèé «Ïåðåÿñëàâ» 

âæå íà õîäó 

Малий розвідувальний корабель

«Переяслав» став на стапелі першим.

Аби підняти його з води, судноре�

монтники наварили на борти спеці�

альні обухи, що зовні нагадують «ву�

ха», в які й були заведені стропи од�

ного з унікальних 900�тонних коз�

лових кранів Чорноморського

кораблебудівного заводу (вони зас�

луговують на окрему розповідь, але

про це пізніше). Отож, багатотон�

ний «Переяслав» підняли, як іграш�

ковий, і вже за кілька годин його

днище обдирали від наросту мікро�

органіки. Про те, як йде ремонт, роз�

повідає командир малого розвіду�

вального корабля «Переяслав», капі�

тан 3 рангу Дмитро Марков: «Нині

роботи над підводною частиною за�

вершені. Там найбільше проблем�

них місць було, бо «Переяслав» вза�

галі ніколи не ремонтували. Зараз

перейшли до внутрішнього облад�

нання. Усі роботи виконуються якіс�

но і вчасно. Екіпаж, окрім виконан�

ня навчальних завдань, повністю за�

безпечує проведення робіт: допома�

гаємо майстрам з механічною

очисткою металу, фарбуємо, шпак�

люємо». 

Ми застали корабель вже спуще�

ним на воду. Екіпаж урочисто від�

значив цю подію. Запросили свя�

щеника, який освятив «розвідни�

ка» — аби Бог беріг корабель та йо�

го команду. 

…На Миколаївській верфі ремон�

тують військові кораблі. Ремонту�

ють фахово та якісно. Тут панує

напружена робота. Підприємство

працює, затримки по заробітній

платі нема. У цій стабільності сут�

тєву роль відіграє передусім вій�

ськове замовлення. Люди у пого�

нах як ніхто інший зацікавлені у

відродженні кращих традицій ук�

раїнського кораблебудування.

Отож, співпраця з цивільними ко�

рабелами набирає обертів.

P.S. Коли матеріал готувався до

друку, до редакції надійшло

повідомлення, що до Чорномор�

ського суднобудівного заводу зай�

де СДК «Кіровоград». Кілька тижнів

на стапелях — і команда не впізнає

корабля…

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ, Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ

ГАРЯЧИЙ ЦЕХ

Начальник управління спецсудноремон&
ту ПАТ «ЧСЗ» Геннадій Чуб:

— Військові кораблі прийшли на так званий до�

ковий ремонт. Це значить, що буде проведено ба�

гато робіт. Це і ремонт підводної частини, і ру�

льового комплексу, спецзасобів, що знаходяться

у підводній частині військового корабля, і

плюс — багато механічних робіт, які виконува�

тимуться заводчанами. Політика нинішнього ке�

рівництва заводу, і переговори з командуванням

Збройних Сил України дають усі підстави, аби констатувати, що співпра�

ця між «ЧСЗ» і ВМФ буде довготривала. І ми готові до цього. Нині в нашо�

му управлінні спецсудноремонту працюють висококваліфіковані майс�

три, які можуть проводити ремонти будь�якої складності. 

Цьогоріч виграти тендер на ремонт трьох військових кораблів нама�

галися кілька підприємств. Претендували севастопольці, миколаївський

завод 61 комунара і ми. Основним критерієм перемоги у конкурсі була

вартість робіт. Плюс — традиції заводу, виробнича база і досвід трудово�

го колективу — все це оцінювало Міноборони. У підсумку, тендерний ко�

мітет флоту обрав саме нас. Завершення ремонту кораблів — 25 листо�

пада 2012 року. Але, думаю, що деякі об’єкти ми здамо раніше. Тобто ра�

ніше вони й стануть у стрій.
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ÏÅÐØÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ

ÁÎÉÎÂÈÉ ÊÎÐÀÁÅËÜ —

ÍÅ Ì²Ô, À ÐÅÀËÜÍ²ÑÒÜ!

Грандіозний за масштабами і на�

повненням проект втілюють у

життя українські корабели: корвет

«Володимир Великий» вже має чіт�

кі обриси двох блоків, що стоять на

стапелях Миколаївського суднобу�

дівного заводу. Ще один блок — на

початковій стадії збирання.

Майбутня бойова одиниця Чор�

номорського флоту буде схожа на

корвет лише ззовні, а за устатку�

ванням нагадуватиме справжній

фрегат. Аби знайти корабель у вод�

ному просторі, ворогу доведеться

добряче попотіти: технологія

«стелс» захищатиме корабель від

радарів, а озброєння дозволить од�

ночасно знищувати повітряні, над�

водні та підводні цілі. 

Втім стати на борт свого диво�

корабля його майбутня команда

зможе лише через чотири роки.

Саме у 2016�му планується завер�

шити будівництво «Володимира

Великого». І навіть якщо держава

тимчасово припинить фінансу�

вання будівництва, ветерани мор�

флоту та прості українці збирати�

муть по копійці на «величний кня�

жий човен»…

ÍÀÐÎÄÆÅÍÈÉ 

Ó ÂÀÆÊÈÕ ÏÎÒÓÃÀÕ

Рішення про створення націо�

нального корвету для ВМСУ Кабі�

нет Міністрів України ухвалив

9 серпня 2005 року. Тоді виділили

на це 805 млн гривень. Корвет пла�

нувався, як заміна застарілим ко�

раблям, що успадкувала Україна від

Чорноморського флоту СРСР. Та�

кож «корветна програма» мала б

відродити занепалу галузь кораб�

лебудування України.

Проектування корвету, що отри�

мав індекс «Проект 58250», було

доручено казенному підприємству

«Дослідно�проектний центр кораб�

лебудування». Майбутній корабель

повинен бути сумісний з корабля�

ми НАТО. Тож природно, що у ході

розробки українські конструктори

відвідали ключові центри військо�

вого кораблебудування в Західній

Європі і ескізи «58250�го» стали ре�

зультатом узагальнення найкращих

здобутків галузі. 

Один з варіантів технічного про�

екту було захищено на засіданні

РНБО три роки тому. Згідно з пла�

нами Міністерства оборони, серія

корветів має складати 10 одиниць,

а останній строк будівництва усіх

суден — 2026 рік. Виконавцем про�

екту на конкурсі обрано Чорно�

морський суднобудівний завод. Го�

ловним аргументом на користь

ПАТ «ЧСЗ» стала наявність критого

елінга.

9 березня 2011 року Кабінет Мі�

ністрів України затвердив Концеп�

цію Державної цільової оборонної

програми будівництва кораблів

класу «корвет» за проектом

«58250», яка передбачає створення

чотирьох кораблів до 2021 року.

На ці потреби передбачається вит�

ратити понад шістнадцять мільяр�

дів гривень.

Фактично будівництво головно�

го корабля проекту розпочалося у

травні 2010 року. Тоді на підпри�

ємстві було розкроєно метал та

зварено перші елементи секцій

АКТУАЛЬНО

КОРВЕТ@НЕВИДИМКА
окреслив форми



майбутнього корвету. Через брак

фінансування роботи заморозили

аж на півроку. 

17 травня 2011 року Президент

України — Верховний Головноко�

мандувач Збройних Сил України

на ПАТ «ЧСЗ» Віктор Янукович взяв

участь у церемонії закладки голов�

ного корабля серії «Володимир Ве�

ликий» (заводський номер 01701). 

Виступаючи перед корабелами,

Президент України зазначив, що

будівництво корветів — важлива

справа для держави.

«Те рішення, яке було прийнято

за програмою «Корвет», уже в дії.

«Володимир Великий» — це тільки

перший крок. До 2021�го ми по�

винні завершити цю програму і

побудувати чотири таких воєнних

судна», — підкреслив Верховний

Головнокомандувач Збройних Сил

України Віктор Янукович.

І вже у серпні поточного року бу�

ли оприлюднені перші фотографії

першої готової секції корвета. 

ÑÅÊÐÅÒÍ² ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯:

Ç ÏÎËÈÖÜ ÊÁ — 

Ó ÇÀÂÎÄÑÜÊ² ÖÅÕÈ

Попри те, що корабель відно�

ситься до класу «корвет», його па�

раметри переважають загальноус�

талені стандарти. Конструктори

примудрилися «засунути» в нього

зброю, яка повноцінно виконува�

тиме функції протиповітряної,

протиракетної, протикорабельної

та протичовнової оборони. Саме

це і підвищує бойову цінність кор�

вета і вигідно різнить його поміж

сучасниками. 

Водотоннажність майбутнього

бойового корабля — 2500 тонн

(для корветів стандарт — від 500 до

2000 тонн). Через це він може од�

ночасно виконувати не два, а одра�

зу три бойових завдання (бороть�

ба з надводними, підводними та

повітряними цілями). Корабель

матиме довжину 112 метрів і ши�

рину 10,1 метра, осадку — 5,6 мет�

ра. Екіпаж корвету становитиме

110 осіб. Автономність плавання —

30 діб.

Уряд України вів переговори од�

разу з кількома західними вироб�

никами протикорабельних ракет

(ПКР). У підсумку — Швеція відмо�

вилася від співпраці з Україною і

дала негативну відповідь на про�

хання поставки ПКР RBS�15. Нато�

мість французький уряд погодив

поставки в Україну протикора�

бельних ракет Exocet MM40 Block3

(дальність ураження до 200 км). На

«Володимирі Великому» плануєть�

ся розміщення двох пускових уста�

новок із загальним боєзарядом 8

ракет.

Також на кораблі планується

розміщення двох артустановок ма�

лого калібру виробництва Німеч�

чини Millennium, 35 mm Naval Gun

System (GDM�008) (дальність ура�

ження — 5 км) та італійської гарма�

ти середнього калібру 76/62 Super

Rapid (дальність ураження —

16 км). Нині йде розробка бойово�

го модуля українського виробниц�

тва для боротьби з асиметрични�

ми загрозами.

Зенітно�ракетний комплекс

ASTER 15 французького вироб�

ництва матиме дальність ефектив�

ного ураження до 30 км. А два тор�

педних апарати В515 виробництва

концерну Eurotorp, залежно від ти�

пу використаної торпеди, зможуть

знищувати підводні цілі у радіусі

від 5 до 25 кілометрів.

Нагадаємо, що цей проект обра�

ли з�поміж 8 варіантів, запропоно�

ваних розробником — КП «Дослід�

но�проектний центр кораблебуду�

вання». Його почали створювати з

нуля три роки тому. І проектантам

вдалося майже неможливе: після

того, як в Україні протягом двадця�

ти років не будували жодного пов�

ноцінно нового бойового корабля,

українські конструктори створили

проект, який вигідно відрізняється

від світових аналогів. До того ж,

реалізовуючи його, буде застосо�

вано стелс�технологію і основне

озброєння сховають всередині ко�

рабля. Арсенал плавучої фортеці

доповнить також палубний гелі�

коптер.

Загалом, партнерами миколаїв�

ських кораблебудівників виступа�

ють фірми з Італії, Німеччини,

Франції, Данії, ПАР та США. 

Варто зазначити, що співвідно�

шення між вартістю української

продукції та імпортованого озбро�

єння однозначно буде на користь

вітчизняної промисловості. 

ÀÁÑÓÐÄÍÈÉ ÑÊÅÏÑÈÑ

ÖÈÂ²ËÜÍÈÕ «ÅÊÑÏÅÐÒ²Â»

— На жаль, після оприлюднення

у пресі планів держави щодо роз�

витку українського військового

флоту, з’явились неоднозначні ко�

ментарі, мовляв, проект обійдеться

Україні надто дорого, а закупівля

озброєння для корвету за кордо�

ном — велика помилка. Читаючи

подібне, корабели не те що обурю�

ються — серйозно ображаються.

Адже далекі від суднобудування

люди піддають розгромній крити�

ці моменти, які є не що інше, як ви�

робничі дрібниці. А от про головні

плюси проекту автори написання

зовсім не думають, — розводить

руками головний будівельник за�

мовлення проекту «58250» Юрій

Волкодаєв. — Ми повністю готові

будувати цей корабель. Особливих

труднощів для себе не вбачаємо.

Якщо будували авіаносці, то й кор�

вети зможемо.

Юрій Волкодаєв переконаний,

що спеціалістів для реалізації про�

екту на заводі вистачить. Якщо за�

вод знову розпочав будувати ко�

раблі, то повернуться й ті корабе�

НОВИНКИ ОЗБРОЄННЯ
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ли, що залишили завод і подались

цілими бригадами на заробітки в

інші країни.

— Нині в роботі вже три секції.

Головне завдання для заводчан —

зібрати корпус корвета. Метал за�

куплено, люди працюють, — ко�

ментує перебіг реалізації проекту

Юрій Волкодаєв. — Усе залежить

лише від вчасного фінансування

робіт. Але у більшій мірі від… про�

ектантів! Виготовлення судна —

завжди складний процес. Однак

ще більш відповідального і виваже�

ного підходу вимагає будівництво

саме військового корабля. Адже

корвет оснащується надсучасним

озброєнням. Це висуває особливі

вимоги до його будівництва. Ви�

робничий цикл у деяких видів про�

дукції, якими будуть оснащувати

корвети, триває від півроку до двох

років. Це замовлення для ВМС Ук�

раїни. Над проектом працює дуже

багато підрядників: одні обладнан�

ня постачають, інші — комунікації.

Але, в принципі, можна було б і

швидше будувати корабель такого

класу. І тут не у політиці чи фінан�

сах проблема! Проблема у проек�

тантах: казенне підприємство

«Дослідно�проектний центр ко�

раблебудування» запізно надає

креслення. Подейкують, нібито у

них там проблема із фінансуван�

ням. 

— Ми вже практично завершили

будівництво двох секцій корвета.

І за заводом затримок немає. Ось�

ось почали надходити креслення

фундаментів. Бо під кожен агре�

гат — будь�то навіть невеликий

компресор чи електрошафа — пот�

рібен металевий фундамент. І цих

фундаментів на корветі — хоч

греблю гати! І от тільки�тільки ми

побачили деякі з цих фундаментів

на кресленнях. Але у цієї проблеми

є ще й інша сторона. Коли будують

серійно кораблі, то розміри навіть

найдрібніших деталей підігнані.

А тут проектанти часто змінюють

креслення. А вже коли у розкрійно�

му цеху метал порізаний, то прихо�

дять нові і нові увідні. Тож дово�

диться переробляти. І ще хотілося

б вже сьогодні мати обладнання

для блоків корабля. Бо від моменту

замовлення їх і до постачання на

завод проходить від півроку часу.

А це вибиває із робочого ритму. 

А щодо відставань від графіку, то

час терпить. І з нашими майстрами

ми до 2016 року встигнемо спусти�

ти корабель на воду. Та й замовни�

ки ставлять завдання до кінця року

зібрати ще два блоки корвета. Ми

встигнемо, але затримка, повторю�

ся, за кресленнями цього проек�

ту, — додав на завершення корабел.

Щодо особливостей будівниц�

тва, то корвет створюється за но�

вою технологією — тією, за якою

будують кораблі і судна в усьому

світі. Це, так звана, «блочна систе�

ма будівництва», що дозволяє скла�

дати судно, ніби пазл. Спочатку

збираються секції, які потім укруп�

нюються в блоки вагою від 50 до

200 тонн. У блоках монтуються всі

елементи комунікацій та облад�

нання, потім їх фарбують. У завер�

шальній фазі будівництва за допо�

могою кранів блоки з’єднають в

одне ціле і на борту гордо красува�

тиметься напис — «Володимир Ве�

ликий».

Така технологія вже апробована

на Чорноморському суднобудівно�

му заводі під час зведення танкерів

і авіаносця. Танкери мали по 10

блоків, авіаносець — аж 24! 

ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

Хто б і що не говорив, але цей

проект можна охрестити справді

народним. Хоча б тому, що для

Чорноморського суднобудівного

заводу виконання військового за�

мовлення — справа честі. Адже ще

у 1897 році, коли завод тільки ство�

рювався, його головним завдан�

ням було будівництво безпосеред�

ньо військових кораблів. У радян�

ські часи ситуація кардинально не

змінилась: корабели однієї із трьох

миколаївських верфей продовжу�

вали кувати силу і велич вітчизня�

ного військового флоту. Усі радян�

ські авіаносці збудовані чорно�

морськими суднобудівельниками

саме у Миколаєві. Тут із 1971 до

1991 року побудовано півдесятка

авіаносців: «Київ», «Мінськ», «Ново�

російськ», «Очаків», «Васнєцов». 

Втім, за часів незалежної України

ситуація дещо змінилась. Незважа�

ючи, що замовлення на створення

нового корабля класу «корвет» ка�

зенне підприємство «Дослідно�

проектний центр кораблебудуван�

ня» отримало ще у 1993 році, кош�

тів на будівництво корвета держа�

ва тоді так і не знайшла. Відтак,

останнім військовим кораблем, що

зійшов зі стапелів підприємства,

був авіаносець «Варяг», якого зго�

дом продали китайцям. Відтоді

«ЧСЗ» будував лише цивільні судна

переважно для іноземних замов�

ників.

Ситуація, що склалася в україн�

ському флоті, неабияк схвилювала

керівництво держави, військових

моряків і суспільство загалом. Ук�

раїні потрібен сучасний боєздат�

ний флот, але без нових кораблів

цього досягти неможливо. Тому

Урядом та Міноборони у 2011 році

було підтримано ідею побудови су�

часного корвета й укладено з суд�

нобудівельниками контракт на 2

млрд 252 млн грн.

До речі, не залишаються осто�

ронь проблем флоту і ветерани

ВМС. На підтримку національного

корабельного проекту вони ство�

рили благодійну організацію

«Фонд відродження українського

флоту» — таку собі страхову касу

на випадок, якщо фінансування

робіт по корвету тимчасово при�

пиниться. Тобто якщо не буде вис�

тачати державних коштів, благо�

дійна організація надає власні гро�

ші, зібрані громадою. Таким чи�

ном, ветерани прагнуть зміцнення

морського сегмента оборони краї�

ни та об’єднання регіонів України

навколо загальнонаціонального

проекту. Недарма і гасло собі вига�

дали: «Згадаємо благородну тради�

цію предків — збудуємо корвет

громадою!»

²Ç ÏÐÈÖ²ËÎÌ ÍÀ ÌÀÉÁÓÒÍª

Миколаївські корабели не при�

ховують, що покладають на прог�

раму «Корвет» великі надії. Пояс�

нення цьому просте: будівництво

чотирьох військових кораблів

обов’язково призведе до модерні�

зації виробництва і притоку висо�

кокваліфікованих фахівців. Адже

нині на підприємстві залишилися

в основному ентузіасти корабле�

будування, а молодь у доки, як мо�

виться, мізерною зарплатою не

заманити. До того ж, вірять судно�

будівники, щойно корвет для ук�

раїнського флоту спустять на во�

ду, біля воріт «ЧСЗ» неодмінно

з’являться замовники з військових

флотів інших країн. Бо «корвет» —

затребуваний нині у світі клас ко�

рабля, який універсальний за сво�

їми бойовими можливостями і

економний у обслуговуванні. До

того ж відносно недорогий у бу�

дівництві.

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ



АКТУАЛЬНО

Çà ³í³ö³àòèâè êîìàíäóâà÷à Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ

Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â³öå-àäì³ðàëà Þð³ÿ

²ë’¿íà òà ç íàãîäè Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó

Óêðà¿íè â àêâàòîð³¿ âîäíî¿ ñòàíö³¿ Àêàäåì³¿ Â³éñüêî-

âî-Ìîðñüêèõ Ñèë ³ìåí³ Ï. Ñ. Íàõ³ìîâà ïðîéøëè

â³éñüêîâî-ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ íà øåñòèâåñåëüíèõ

ìîðñüêèõ ÿëàõ. 

Çà ñëàâó ³ ïåðåìîãó áîðîëèñÿ 20 êîìàíä-ó÷àñ-

íèöü â³ä ç’ºäíàííÿ íàäâîäíèõ êîðàáë³â, áåðåãîâèõ

ðàêåòíèõ äèâ³ç³îí³â, ìîðñüêî¿ ï³õîòè, ÷àñòèí ìàòåð³-

àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàâ÷àëüíèõ òà íàó-

êîâèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÂÌÑ. 

Âïåðøå ó çìàãàííÿõ çà ìîðñüêîþ ñïåöèô³êîþ

áðàëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè òàêòè÷íî¿ ãðóïè «Êðèì»

Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ó íàïðóæåí³é òà çàâçÿò³é áîðîòüá³ êðàùèìè ñòàëè

ìîðÿêè áðèãàäè íàäâîäíèõ êîðàáë³â Öåíòðó ìîð-

ñüêèõ îïåðàö³é, äåùî ïîñòóïèëàñÿ ¿ì êîìàíäà áåðå-

ãîâî¿ áàçè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Òàêîæ ó òð³éö³ ë³äåð³â îïèíèëàñÿ êîìàíäà áåðåãîâî-

ãî ðàêåòíîãî äèâ³ç³îíó.

Ïðåñ-öåíòð ÂÌÑ ÇÑ Óêðà¿íè

ЧИЇ ВЕСЛА
СПРИТНІШІ?
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Вже давно він міг бути на заслу�

женому відпочинку. Але як же обій�

тися молодим колегам без неосяж�

ного досвіду льотчика, який пів�

життя пробув у небі.

З підполковником Володимиром

Партикою я познайомився у Ново�

му Калинові, що на Львівщині, де

він служить командиром вертоліт�

ної ескадрильї у славетному 7�му

Бреславльському окремому полку

армійської авіації. 

У службовій характеристиці офі�

цера записано: «Літає впевнено і

сміливо. Передумов до льотних

подій та інциндентів не має. Швид�

ко орієнтується і вміло діє за склад�

них обставин»… Військовий льот�

чик 1�го класу Володимир Партика

пройшов через пекло Афганістану.

За плечима у нього миротворчі мі�

сії у колишній Югославії, Сьєра�

Леоне, Ліберії, Кот�д’Івуарі. 

Він виріс у військовому містечку,

де зараз служить. Небом марив з ди�

тинства. Мрія здійснилась 1986 ро�

ку, коли Володимир з червоним

дипломом закінчив Сизранське ви�

ще військове авіаційне училище

льотчиків. На час отримання пер�

шої офіцерської посади лейтенант

Партика повністю опанував як

льотчик�оператор вертоліт Мі�24 і

мав 200 годин загального нальоту.

Свою офіцерську юність у полку ар�

мійської авіації у селищі Чернігівка,

що на Далекому Сході, Володимир

згадує часто: тоді було все: справ�

жня чоловіча дружба, що не вимі�

рювалася грошима, були й жорсто�

кі зради та підлість, шрами від яких

болять і досі. Проте ще молодим і

безвусим лейтенантом зрозумів, що

за честь потрібно боротися, аби

сміливо дивитися людям в очі, бра�

ти на себе відповідальність за життя

підлеглих. Ця формула залишається

для підполковника Партики такою

ж дієвою та актуальною.

— Завжди служив за принципом:

сам нікуди не напрошуйся, але й ні

від чого не відмовляйся, — посмі�

хається Володимир Миколайо�

вич. — Тому, коли у квітні 87�го зап�

ропонували поїхати на рівнознач�

ну посаду льотчика�оператора в

Афганістан, погодився одразу…

АКТУАЛЬНО

ВІН ТВОРИТЬ БРЕНД 

«УКРАЇНА»
Імідж країни формується важко й довго. І є люди,
які ризикуючи життям, віддають себе цій справі
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— Спочатку було трохи мото�

рошно — все ж таки вперше на вій�

ні! Та за півтора року виконання

«інтернаціонального обов’язку»

звик до буденної бойової робо�

ти, — згадує він. — В Афганістані

тільки вчився бути профі. 

Служив Володимир в ескадрильї

спеціального призначення в Джа�

лалабаді у провінції Газні. Ескадри�

льї були спеціально сформовані

для підтримки дій мотострілець�

ких частин, укомплектовані верто�

льотами Мі�8МТ та Мі�24. Екіпажі

пройшли підготовку до дій в умо�

вах гірсько�пустельної місцевості.

Їх завданням було супроводжува�

ти колони на маршах, забезпечува�

ти бойові рейди десантних підроз�

ділів, підтримувати їх вогнем, заби�

рати після завершення операцій, і

головне, знищувати душманські

каравани зі зброєю та боєприпаса�

ми, які з’являлися вздовж пакис�

танського кордону. Каравани зде�

більшого були невеликими і скла�

дались з кількох автомашин або

верблюдів чи коней. Були й великі,

що нараховували до 200 в’ючних

тварин або машин. Тому і прізвись�

ко вертолітники отримали у піхо�

ти — «мисливці за караванами».

Згадує Володимир Миколайович

ще один особливий епізод на тій

чужій війні. Його командир капі�

тан Олексій Діденко отримав опе�

ративне завдання, і вертолітники

вилетіли парою на найбільш на�

пружений напрямок кордону з Па�

кистаном. На малій висоті екіпаж

помітив великий караван, який пе�

ревозив зенітні установки, міноме�

ти, безвідкатні гармати та реактив�

ні снаряди. Душмани у свою чергу

відкрили вогонь зі «стінгерів» і

«дшк». Гвинтокрилам вистачило 30

хвилин аби знищити цей зовсім не

мирний караван та неушкоджени�

ми повернутися на свою базу. 

За цю операцію старший лейте�

нант Володимир Партика отри�

мав свій перший орден — Червону

Зірку. 

Після «Афгану» довелося послу�

жити в різних куточках великої

країни. Спочатку на Далекому Схо�

ді, потім була Західна група військ,

Алакурті — селище неподалік Мур�

манська. Саме в цей час — розвал

СРСР. Цей процес не оминув і ар�

мію. 

Та у рідний Новий Калинів Воло�

димир Партика повернувся лише

наприкінці 92�го і склав Присягу

на вірність народові України. З то�

го часу був командиром вертоліта,

вертолітної ланки, заступником

командира вертолітної ескадрильї,

командиром ескадрильї.

Побував і у «гарячих точках» ек�

ваторіальної Африки. У відряджен�

ні на чорному континенті у складі

16�ї ротації офіцер обіймав посаду

заступника командира 56�го окре�

мого вертолітного загону ЗС Укра�

їни Місії ООН у Ліберії. Це була

шоста місія Володимира Микола�

йовича у міжнародних миротвор�

чих операціях під егідою ООН. Са�

ме йому у квітні 2011 року довело�

ся як командиру авіагрупи керува�

ти екіпажами українських бойових

вертольотів Мі�24 у Кот�д’івуарі.

Наші миротворці тоді вперше, ри�

зикуючи життям, застосували за�

соби вогневого ураження по виз�

начених цілях ворожої сторони,

попередили значні втрати серед

місцевого населення, зробили від�

чутний вклад у мирне врегулюван�

ня ситуації в Кот�д’Івуарі, що ви�

никла після виборів Президента.

— Вертольоти Мі�8 — дуже на�

дійні. Вони чудово зарекомендува�

ли себе і в горах Афганістану, і в

джунглях Африки. Мабуть немає

такого куточка землі, де б вони не

літали. Однак будь�яка техніка ста�

ріє, тож і ці гвинтокрили — не віч�

ні. А у нас, в Україні, експлуатують�

ся виключно військові вертольоти

радянських часів. Багато хто не

може зрозуміти в повному обсязі

складність роботи, яку виконують

українські миротворці в Африці.

Але ми працюємо, незважаючи на

дощ і сонце, транспортуємо ванта�

жі місії, персонал, евакуюємо хво�

рих, проводимо спостережні по�

льоти, а також надаємо супровід і

повітряну підтримку військам, —

зауважив Володимир Миколайо�

вич. — За рік в Україні я мав наліт

30–40 годин, а тут за шість міся�

ців — 380. А головне, є можливість

свій досвід та льотну майстерність

передавати молодим льотчикам.

Сьогодні шість його учнів вже

перебувають у складі екіпажів ми�

ротворчого загону у Ліберії і ма�

ють 3�й клас. А на Батьківщині їм

для цього знадобилося б дуже бага�

то часу.

— В Україні летиш, і через кожні

десять хвилин пролітаєш над

яким�небудь населеним пунктом.

А тут може бути так, що й дві годи�

ни летиш, а внизу одні джунглі.

Єдиний порятунок — лінія океану,

яку завжди видно. 

У Ліберії пілоти цілодобово за�

безпечували роботу рятувальної

парашутно�десантної групи. Від

льотчиків вимагалося якомога

швидше вилетіти у потрібний ра�

йон пошуку. Політ над океаном

завжди є складним елементом пі�

лотування. Всього цього бракує в

Україні. 

— Я вважаю, що необхідно залу�

чатися до миротворчої діяльності

не лише в Африці. Виконання зав�

дань відбувається за рахунок ООН.

Якщо взяти два меморандуми по

Мі�8 та Мі�24, то тільки за загаль�

ним нальотом 56�й загін за рік за�

робляє для держави приблизно 20

мільйонів доларів. Уявіть, який це

прибуток для держави в наш час...

Коли спадає денна спека, коли

позаду чергове льотне завдання —

лишається трохи часу і на спілку�

вання з родиною. Володимир Ми�

колайович разом з дружиною ви�

ховують сина Андрія, який також

мріє стати льотчиком. З цього при�

воду батько дуже влучно зауважив,

що коли він перебував в Африці,

усі 24 години доби належали тіль�

ки службі, тому все по�іншому

сприймали. Більше цінували свою

та чужу працю. Але найчастіше зга�

дували тепло рідної домівки.

Сьогодні 47�річний підполков�

ник продовжує літати у рідному

Новокалинівському полку на двох

типах вертольотів, навчає моло�

дих колег мистецтву вищого піло�

тажу. Офіцери з повагою назива�

ють його «Миколаєвич». І цим він

пишається найбільше. Ось такі во�

ни 3400 годин (142 дні) підполков�

ника Партики. Це півжиття льот�

чика, проведеного в улюбленій

стихії, у небі!

Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

МИРОТВОРЕЦЬ



ППППЕЕЕЕРРРРССССППППЕЕЕЕККККТТТТИИИИВВВВАААА    ————    2222000011112222::::

18 âåðåñíÿ 2012 ðîêó ó Çáðîéíèõ

Ñèëàõ Óêðà¿íè ðîçïî÷àâñÿ êîìïëåêñ

äîñë³äíèöüêèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ

êîìàíäíî-øòàáíèõ íàâ÷àíü ç îðãà-

íàìè â³éñüêîâîãî óïðàâë³ííÿ òà â³é-

ñüêàìè (ñèëàìè) «Ïåðñïåêòèâà-

2012».

Äî íàâ÷àíü çàëó÷àëèñÿ óñ³ â³é-

ñüêîâ³ ÷àñòèíè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-

¿íè.

«Ïåðñïåêòèâà-2012» ïîêëèêàíà

çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó Çáðîéíèõ

Ñèë äî âèêîíàííÿ îïåðàòèâíèõ ³ áî-

éîâèõ çàâäàíü, ¿õ ì³æâèäîâèé òà êîì-

ïëåêñíèé õàðàêòåð, ï³äâèùèòè ð³âåíü

â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîìàíäèð³â.

Íàâ÷àííÿ â³äáóëèñÿ ó 3 åòàïè.

Íà ïîë³ãîíàõ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê,

Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë òà Â³éñüêîâî-Ìîð-

ñüêèõ Ñèë Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ïðîéøëè ðîòí³, áàòàëüéîíí³ òàêòè÷-

í³ íàâ÷àííÿ, òàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ ç

ï³äðîçä³ëàìè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáî-

ðîíè Ñóõîïóòíèõ â³éñüê òà çåí³òíèõ

ðàêåòíèõ â³éñüê Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë

ÇÑ Óêðà¿íè, à òàêîæ òàêòèêî-ñïåö³-

àëüí³ íàâ÷àííÿ ç ÷àñòèíàìè çàáåç-

ïå÷åííÿ.

Ñöåíàð³é ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü òà-

êîæ ïåðåäáà÷èâ ïðîâåäåííÿ ìåòî-

äè÷íîãî çáîðó âèíèùóâàëüíî¿ àâ³à-

ö³¿ ç â³äïðàöþâàííÿì ëüîòíî-òàê-

òè÷íèõ âïðàâ íà áîéîâå çàñòîñó-

âàííÿ àâ³àö³¿.

Ôîòî Âîëîäèìèðà ÂÎÂÊÎÃÎÍÀ
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У військовому з’єднанні, що дис�

локується тут, свято було подвій�

ним. 51�а окрема гвардійська Пе�

рекопсько�Харківська Празько�

Волинська ордена Леніна двічі ор�

дена Червоного Прапора ордена

Суворова і Кутузова механізована

бригада входить до складу 13�го

армійського корпусу Сухопутних

військ Збройних Сил України.

Традиційно цього дня до частини

могли потрапити усі бажаючі. Мі�

тинг з нагоди 73�ї річниці від дня

створення бригади відбувся по�вій�

ськовому урочисто. Привітав вій�

ськовослужбовців зі святом міський

голова Петро Саганюк, зазначивши,

що місто високо цінує ратну службу

воїнів бригади. За патріотизм, стій�

кість, витримку й відповідальність

очільник міста нагородив найкра�

щих представників частини грамо�

тами, подяками та грошовими пре�

міями. Надійшли привітальні адреси

й від командування 13�го армійсько�

го корпусу та всіх командирів, які

очолювали частину за часів новіт�

ньої історії України.

А до історії тут ставляться особ�

ливо шанобливо. Адже і частина, і

місце її дислокації (східна околиця

міста) мають чимало героїчних та

трагічних сторінок. 

Якби викласти все у монографію,

вийшла б добра книга. Як запевня�

ють тут — це ще попереду.

У частині встановлено комплекс

пам’ятних знаків.

— На стелі, яка є нашою візитів�

кою, зображено бойовий шлях, ор�

дени з’єднання та барельєфи Героїв

Радянського Союзу, які слу�

жили тут, — розказує началь�

ник клубу частини старший

лейтенант Василь Українець. 

— У травні поточного року вста�

новили два нових меморіали,

пам’яті воїнам, закатованим та

розстріляним у таборі для військо�

вополонених «Норд 365». Він фун�

кціонував ось тут, — показує рукою

Василь Українець на комплекс дво�

поверхових казарм. 

Створений фашистами у вересні

1941�го, табір «Норд 365»

проіснував до 1944�го.

І достеменно встанови�

ти скільки тут закато�

вано офіцерів Радян�

ської Армії фактично

неможливо. За не�

точними офіційни�

ми даними —

близько 90 тисяч.

Кому вдавалось

вижити після мі�

сяця перебуван�

ня у нелюд�

ТРАДИЦІЇ

П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША
єднає покоління
Äåíü òàíê³ñòà — îñîáëèâèé äåíü íå ëèøå äëÿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ÿê³ ñëóæàòü çà-
ðàç. ×èìàëî ëþäåé êð³çü ðîêè ç ãîðä³ñòþ â³äçíà÷àþòü
îäíå ³ç â³éñüêîâèõ ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò òà çáåð³ãàþòü ó
ñåðö³ ëþáîâ ³ øàíó äî òàíêîâèõ òà ìåõàí³çîâàíèõ
â³éñüê. Íå ïîìèëþñü, êîëè ñêàæó, ùî â ïåðøó íåä³ëþ
âåðåñíÿ óðî÷èñòîñò³ â³äáóâàëèñü ïî âñ³é Óêðà¿í³. Àò-
ìîñôåðà ñâÿòà ïàíóâàëà ³ ó Âîëîäèìèð³-Âîëèíñüêî-
ìó - ðàéîííîìó öåíòð³ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³.
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ських умовах, без одя�

гу та їжі, розстрілювали неподалік

теперішнього клубу. Факт, що за

час існування табір тричі змінював

назву, дозволяє зробити припу�

щення — й самі засновники катівні

не відали точної цифри замордо�

ваних ними людей. Від такої думки

стає моторошно навіть людині із

міцними нервами. Наприклад,

Сергію Попсуєвичу — редакційно�

му фотомитцю «Війська України»,

який за майже піввіку побачив і за�

документував чимало.

Музей частини сяє експонатами

та прізвищами людей, які з часів

заснування очолювали дивізію. Це

легенди. Вони разом з іншими тво�

рили історію ХХ сторіччя та тво�

рять сучасний літопис Збройних

Сил України. І певен, той, хто ціка�

виться історією, тут знайде чимало

цікавинок.

Заступник командира 51�ої ок�

ремої механізованої бригади з

озброєння підполковник Микола

Кухтін після закінчення у 2010 ро�

ці національного університету

оборони України служить тут з

гордістю. За час служби з

сім’єю змінив 14 військових час�

тин. Стверджує, що йому є з чим

порівнювати. За його словами, ви�

сокий рівень відповідальності вій�

ськового і цивільного персоналу

бригади, згуртованість колективу

професіоналів — головний

покажчик виконання завдань на

високому якісному рівні та й,

власне, критерій боєготовності

частини. А що це так, свідчать ре�

зультати військових маневрів ос�

танніх років, до яких залучались

особовий склад і техніка 51�ї ок�

ремої механізованої бригади. За

батьківським прикладом син

Олександр теж вирішив стати вій�

ськовим. Він — курсант Харків�

ського університету Повітряних

Сил імені І.М. Кожедуба.

Командир ремонтно�відновлю�

вального батальйону 51�ї омбр

майор Олег Головач за 23 роки

служби найяскравіші спогади

пов’язує з навчаннями.

Для нього, як і для заступника ко�

мандира танкового батальйону з

озброєння майора Віктора Берего�

вого, це найголовніше.

— Традиційно на свято запро�

шуємо ветеранів Великої Вітчизня�

ної війни. Але один, на жаль, через

літа прибути не зміг, тож його осо�

бисто треба привітати, — говорить

тимчасово виконуючий обов’язки

командира бригади підполковник

Олег Комісарчук. — Ми його приві�

таємо завтра.

Завершували розмову з Олегом

Миколайовичем ми біля монумен�

ту бригади. Його виготовлено за

проектом місцевого архітектора

та встановлено до сімдесятої річ�

ниці частини три роки тому. На

відкритті були присутні усі колиш�

ні командири з’єднання. Пам’ят�

ний знак уособлює у собі історію

та спадкоємність трьох століть.

З одного боку — ратники, які бо�

ронили кордони держави з мечем

у руці, з іншого — військові, які за�

хистили край від фашизму, й су�

часні захисники Батьківщини.

А увінчують його лелеки, які не ли�

ше на Волині символізують любов

до рідної землі, благополуччя та

щастя. Можливо, саме вони є запо�

рукою продовження військових

традицій у славному Володимирі�

Волинському.

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ. 

Ôîòî ç àðõ³âó 51-¿ îìáð

ТРАДИЦІЇ



Перебуваючи у Володимирі�Во�

линському, ми скористались мож�

ливістю поспілкуватись із єдиним

повним кавалером орденів Слави та

Богдана Хмельницького на всю Во�

линь. По�волинські свіжим осіннім

ранком прямуємо у село Мар’янівку

Горохівського району. Непоміт�

но за розмовою спливають

вісім кілометрів шляху. Ми

на місці. 

Перше, що здивувало, —

Гаріф Ібрагімович Ібрагі�

мов. Як на мене, ім’я для Во�

лині досить рідкісне. Друге —

вік. 15 січня поточного року

йому виповнилося 90. Родом він із

Татарстану. На війну пішов добро�

вольцем із Москви, де працював

будівельником. Закінчив війну ко�

мандиром обслуги сорокамілімет�

рової гармати. Його шлях до

повного кавалера ордена Слави

проліг через пекло Великої Вітчиз�

няної війни. Він бачив смерть поб�

ратимів. Двічі дивилася в очі вона і

йому. 

Після війни оселився на Волині.

І на виконання обіцянки, яку дав

собі в одному із найжорстокіших

боїв, посадив яблуневий сад на

честь Перемоги. У пам’ять шістде�

сяти полеглих поруч із ним сол�

датів, шістдесят яблунь, більшість з

яких плодоносять і

нині. 

— Нездужає батько, — з сумом го�

ворить його син Володимир, який

вже й сам має дорослу доньку, — лі�

та і поранення роблять своє. 

Аж ось з’являється й він. Однією

рукою спирається на милицю, ін�

шою — на шаблю. На грудях безліч

орденів та медалей. Ні вік, ні хворо�

би не взмозі приховати виправки та

харизми. Фронтовик посміхається. 

Дехто скаже, мовляв, подібні зус�

трічі зайвий раз тривожать ветера�

на. А на моє переконання, навпа�

ки — додають сил та снаги до життя. 

Ось як про нього написано у

книзі Бориса Дуброва «Слава Сол�

датська»:

«…У бою за станцію Новоукраїнка

на Кіровоградщині комсомолець�

навідник гармати і його бойові дру�

зі знищили танк і два бронетран�

спортери. Поранений продовжу�

АКТУАЛЬНО

«...у Великій Вітчизняній
перемогли незламні люди…»

СЛАВА СОЛДАТСЬКА

Ñåðåä îñîáëèâèõ íàãîðîä Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ — îð-
äåí Ñëàâè. Éîãî çàñíóâàëè çà îñîáèñòî¿ ³í³ö³àòèâè
Éîñèïà Ñòàë³íà. Íèì íàãîðîäæóâàëè ò³ëüêè ñîëäàò³â ³
ò³ëüêè çà îñîáèñòó ìóæí³ñòü. Òîìó çãîäîì ïîâíèõ êà-
âàëåð³â îðäåíà Ñëàâè çð³âíÿëè ó ïðàâàõ ç Ãåðîÿìè
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.



вав вести вогонь по ворогу. Поблизу Ясс обслуга підпа�

лила два ворожі танки та розігнала піхоту, яка підняла�

ся в атаку. На Сандомирському плацдармі, вже коман�

диром обслуги, підбив три самохідні гармати ворога.

За Віслою вивів із ладу бронепоїзд гітлерівців…»

Прощаючись із господарями, пристаємо на пропо�

зицію чоловіка, який також вітав Гаріфа Ібрагімовича

букетом та подарунком і щирим: «Будьте здорові, жи�

віть довго!» 

В автівці зав’язується бесіда. 

— Привітав Гаріфа Ібрагімова в пам’ять про свого діда.

Він теж воював, але вже помер, — говорить Геннадій. —

А на моє глибоке переконання, у Великій Вітчизняній

перемогли незламні люди, як мій дід і Гаріф Ібрагімов.

Я про нього вже давно чув. А тут і нагода, як кажуть, видала�

ся, і час був особисто привітати. До речі, завдяки дідові я й

вирішив стати військовим. Спочатку навчався у військово�

му ліцеї, потім в Одеському інституті Сухопутних військ,

служив неподалік, у Новоград�Волинській бригаді.

— А звільнився через що?

— Тому, що прожити на 136 гривень, які залишались піс�

ля розрахунків за піднайом житла і купівлю памперсів для

дитини, було не можливо. Теща звісно допомагала. За це їй

окрема подяка. Але так жити було несила. Останньою

краплею стала ситуація, коли дружині Тетяні терміново

треба до лікаря і 25 копійок на проїзд до поліклініки ми

збирали по усіх кишенях. Генерал, котрий нас випускав з

Одеського інституту, пророкував мені першим з курсу

стати генералом. А вийшло, що я звільнився першим.

У Володимирі�Волинському працював менеджером.

Потім прийшла ідея й натхнення започаткувати власну

справу. 

Зараз Геннадій Частяков — власник серйозної ком�

панії. Проте військові традиції шанує й дотепер. Тре�

тина працівників у фірмі — колишні військові. Він

переконаний, вони — люди особливого гарту, честі

та витримки.

Зараз у тридцяти філіях його компанії по всій Україні

працює понад п’ятисот людей. Тож, думаю, начальник

інституту, який вважав, що саме він стане першим з ви�

пуску генералом, не так й далеко був від істини. Адже

бригадний генерал саме таку кількість людей має у під�

порядкуванні.

Дружина Тетяна подарувала йому двох синів. Старшо�

му виповниться сім, молодшому наступного року буде

три. А ще вона при надії на доньку. Оскільки Геннадій

вважає по�справжньому справедливим та відвертим ли�

ше армійський колектив, прагне згодом обох синів за�

гартувати виправкою військового ліцею. Але вже й за�

раз чимало робить для розвитку дитячого спорту в об�

ласті. За його підтримки відкриваються спортивні сек�

ції, надається допомога дитячим закладам. 

Вшановуючи ветеранів�танкістів, Геннадій Частяков

запросив із святковою програмою до місцевого будинку

культури Ансамбль пісні і танцю Західного оперативного

командування. І ми бачили вщерть заповнений зал та лю�

дей із сльозами щастя на очах. Вони не лише аплодували

віртуозам військового мистецтва, а й разом з ними співали

фронтових пісень та легендарну — «Три танкіста»…

Досягти успіху в житті Геннадію допомогли три речі:

сміливість, порядність та швидке прийняття рішень. Їх

виховала і загартувала армійська школа. А вшанування ве�

теранів�танкістів — яскраве тому підтвердження.

Âîëîäèìèð ËÀÃÎÖÜÊÈÉ. Ôîòî Ñåðã³ÿ ÏÎÏÑÓªÂÈ×À

АКТУАЛЬНО
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ÃÎËÎÂÍÅ — ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÈ

ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÇÂ’ßÇÎÊ

Найпершим завданням, яке

отримала частина і власне зав�

дяки якому була сформована —

це забезпечення командуючого

і штабу 14�ї повітряної армії

безперебійним та чітким зв’яз�

ком з авіаційними і наземними

частинами у наступальній опе�

рації під час прориву блокади

Ленінграда. У так звану «Синяв�

ську» операцію полк зв’язку без

сну та відпочинку протягом

двох днів здійснив 150�кіломет�

ровий марш у новий район і

розгорнув вузол зв’язку. Було

прокладено 300 кілометрів ка�

белю і побудовано 75 кіломет�

рів постійної лінії зв’язку. За час

операції зв’язок працював стій�

РІЧНИЦЯ � ПРИВІД ДО АНАЛІЗУ

Є ЩО ЗГАДАТИ, 
Є ЧИМ ПОХВАЛИТИСЯ…

76-é îêðåìèé îðäåíà Áîéîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà
ïîëê çâ’ÿçêó Ïîâ³òðÿíîãî êîìàíäóâàííÿ «Çàõ³ä», äå
êîìàíäèðîì ïîëêîâíèê Ìèðîñëàâ Êóð÷àê, ñâ³é ë³òîïèñ
âåäå ç âåðåñíÿ 1942 ðîêó. Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó êî-
ìàíäóâà÷à 14-¿ Ïîâ³òðÿíî¿ àðì³¿ ç 8 äî 25 âåðåñíÿ íà
áàç³ 102-ãî îêðåìîãî áàòàëüéîíó çâ’ÿçêó ó ì³ñò³ Íå-
áîëü÷³ Ëåí³íãðàäñüêî¿ îáëàñò³ áóâ ñôîðìîâàíèé 14-é
îêðåìèé àâ³àö³éíèé ïîëê çâ’ÿçêó, ÿêèé çãîäîì ñòàâ
ðîäîíà÷àëüíèêîì òåïåð³øíüî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè.
Ó ÷åðãîâó ð³÷íèöþ ó â³éñüêîâîìó êîëåêòèâ³ çãàäóþòü
ñâîº ìèíóëå, àíàë³çóþòü ñüîãîäåííÿ ³ íàìàãàþòüñÿ
çàçèðíóòè ó ìàéáóòíº. Çðîáèìî öå ðàçîì!



ко і забезпечив 4 500 бойових літа�

ковильотів, у ході яких було зни�

щено 96 літаків противника. За від�

мінну роботу 432 особи було наго�

роджено медаллю «За оборону Ле�

нінграда». Серед нагороджених —

офіцери зв’язку Соловейкин, Анісі�

мов, Морозов, сержанти Волков,

Рябцева, Коптєєва, Смірнова, Нес�

теров та інші.

Особовий склад полку брав

участь в операції «Вовча яма», у

Псковсько�Острозькому наступі,

визволяв Прибалтику. За роки вій�

ни полк зв’язку здійснив 12 пере�

базувань, передав та прийняв 353

467 телеграм, 76 680 радіограм, по�

будував 3 560 кілометрів кабель�

них і 365 кілометрів шестових лі�

ній зв’язку, забезпечив понад 74

500 бойових літаковильотів. За ви�

конання бойових завдань у роки

Великої Вітчизняної війни понад

тисячі військовослужбовців части�

ни були нагороджені орденами та

медалями.

У післявоєнні роки полк переба�

зувався до Львова і увійшов до скла�

ду 14�ї повітряної армії Львівського

військового округу. У 1953 році на

його базі було утворено 76�й окре�

мий полк зв’язку і автоматизовано�

го управління. 22 лютого 1968 року

його нагороджено орденом Бойо�

вого Червоного Прапора.

Військова частина брала участь у

широкомасштабних навчаннях

«Дніпро», «Захід�77», «Карпати».

А за часи незалежності України — у

навчаннях «Чисте небо», «Щит ми�

ру», «Небесний грім» та інших.

Під час оптимізації Повітряних

Сил Збройних Сил України, у 2006

році, на базі двох військових час�

тин — 76 окремого полку зв’язку і

автоматизованого управління та

53�го об’єднаного вузла зв’язку та

інформатизації було утворено 76�

й окремий полк зв’язку Повітряно�

го командування «Захід».

Як і в далекому 1942 році, основ�

не призначення частини — забез�

печення командира і штабу Повіт�

ряного командування зв’язком з

пунктами управління вищих та

взаємодіючих штабів і управління

підпорядкованими з’єднаннями та

частинами; приймання і передача

бойових розпоряджень, команд,

донесень, наказів; забезпечення

стійкого управління черговими

силами частин та підрозділів

Повітряного командування «Захід»

під час несення бойового чергу�

вання з протиповітряної оборони

держави; негайна передача (прий�

мання) інформації про виявлення

засобів повітряного нападу про�

тивника і оповіщення військ та ба�

гато інших.

Ці важливі завдання у полку ви�

конують близько 600 фахівців.

Частина несе бойове чергування у

складі чергових змін Повітряного

командування «Захід». Крім того,

батальйон на рухомих засобах

полку готовий у будь�яку мить роз�

горнутися у вказаному районі.

ÊÐÀÙÀ — Ó ÏÎÂ²ÒÐßÍÈÕ

ÑÈËÀÕ, ÄÐÓÃÀ — ÑÅÐÅÄ

ÇÂ’ßÇÊ²ÂÖ²Â

Другий навчальний рік поспіль

полк визнано кращою частиною

зв’язку Повітряних Сил. А цьогоріч

він ще й увійшов до трійки найкра�

щих у Збройних Силах України,

посівши друге місце серед собі по�

дібних! 

— До речі, ще 2008 року ми були

за крок від сьогоднішнього резуль�

тату. Нас обійшли колеги з

Повітряного командування «Пів�

день». А нас тоді залучали до менш

масштабних навчань: польового

виходу батальйону на рухомих за�

собах поблизу пункту постійної

дислокації, мобільну групу части�

ни — до бригадних тактичних нав�

чань на Яворівському загальновій�

ськовому полігоні, групу військо�

вослужбовців — до спільних нав�

чань Міністерства оборони

України і Служби безпеки України

щодо прикриття важливих об’єктів

держави, — пояснив Мирослав Ми�

колайович Курчак. 

Поштовхом до визнання того,

що частина, яка сумлінно виконує

поставленні завдання і не має по�

рушень військової дисципліни, та�

РІЧНИЦЯ — ПРИВІД ДО АНАЛІЗУ



ки гідна бути однією з кращих, послужила перевірка

окремих частин та підрозділів Повітряного команду�

вання «Захід» Головною інспекцією Міністерства обо�

рони України, зокрема і 1�го батальйону 76�го окре�

мого полку зв’язку.

У 2010�му частина отримала оцінку «добре». Її поча�

ли ставити у приклад іншим. Але найважче, як відомо,

не піднятися на п’єдестал, а втриматися на ньому. 

Відтоді військовослужбовці не нехтували жодною

зручною нагодою, щоб довести, що вони справжні

професіонали і виконують поставлені завдання тільки

якісно та швидко. Так було і під час командно�штаб�

них навчань. Дії командування полку високо оцінив

начальник штабу повітряного об’єднання. Фаховий

вишкіл особовий склад продемонстрував на спільних

навчаннях з протиповітряної оборони з військовими

Республіки Білорусь, до яких залучався 1�й баталь�

йон; на навчаннях з органами військового управлін�

ня та військами і силами «Взаємодія�2010»; на баталь�

йонних тактичних навчаннях у Міжнародному цен�

трі миротворчості та безпеки. І в ході минулорічних

навчань «Адекватне реагування — 2011», де 2�й ба�

тальйон зв’язку рухомий, здійснивши марш на Рів�

ненський загальновійськовий полігон, забезпечу�

вав зв’язком компоненту Повітряних Сил Збройних

Сил України, польоти авіації і взаємодію між вій�

ськами та командуванням 13�го армійського кор�

пусу і Повітряного командування «Захід». До речі,

вже цього року особовий склад частини підтвер�

див свій високий професіоналізм. Люди і техніка

забезпечували зв’язком два допоміжні пункти на�

ведення авіації, які на час «Євро�2012» розгорнули�

ся поблизу «Арени — Львів». І справилися вони із

завданням на «відмінно». 

Загалом таких іспитів було небагато. Але всі їх

особовий склад частини витримав з честю. 

ÁÀÒÀËÜÉÎÍÈ ÏÐÎÑßÒÜ…ËÞÄÅÉ ²

ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

Одне з найболючіших нині — кадрове питання,

зокрема, некомплект офіцерських посад. Кожна тре�

тя така посада вільна. Вакантними залишаються май�

же всі «ланки» штатно�посадової категорії «лейте�

нант — старший лейтенант». Тут бракує 30 офіцерів!

І цього року молодого офіцерського поповнення час�

тина не дочекалася. А для полку це болісний факт!

— На жаль, звільняється старше покоління.

Плинність кадрів велика, а людей при�

ходить мало. Починаючи із 2006�го,

протягом року в середньому звільня�

ється 8–9 офіцерів, а на їх місце прихо�

дить 3–4. Проблема ускладнюється. Що�

до контрактників, то ситуація стабільна.

Частина тримає планку, близько 70%

укомплектовано саме цією категорією

військовослужбовців, — ділиться пол�

ковник Мирослав Курчак. — Хоча і тут є

певні нюанси. Складність у тому, що в

полку служить майже 50% жінок. Їх не

поставиш в наряд, не примусиш нести

важке, сісти за кермо вантажівки, охоро�

няти військове містечко тощо. Тому на

50% мужчин «падає» навантаження ще й за

жінок. Чоловіки починають від нас втікати.
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Хоча є і чимало плюсів жіночого товариства. Прекрас�

на стать більш дисциплінована, не має поганих зви�

чок, більш посидюча. І взагалі, тішить око і щоденно

дарує гарний настрій. 

Поряд з цим залишається складна ситуація щодо ма�

теріально�технічного забезпечення. Особливо з ком�

плектацією підрозділів полку акумуляторними бата�

реями великої ємкості та автомобільною гумою. Чи�

сельність нової техніки, яка знаходиться в частині,

складає лише 1,5% від загальної. Решта 98,5% — техні�

ка, яка має 20 і більше років. Додає клопотів й охорона

вивільнених військових містечок. Щодня 8 осіб залу�

чаються до охорони п’яти таких об’єктів. Відстань до

найвіддаленішого з них, який знаходиться на терито�

рії Міжнародного центру миротворчості та безпе�

ки, — 70 кілометрів! Середня ж віддаленість від части�

ни цих об’єктів — 15–20 кілометрів. 

Але колектив упевнено дивиться у майбутнє. Адже

вбачає його з мудрими і виваженими рішеннями, які

приймає їхній командир. І свої успіхи головним чи�

ном пов’язують з ним. 

— Це наполеглива і енергійна людина, яка бажає змі�

нити все, що її оточує, на краще. Командирська пози�

тивна зарядженість передається всім підлеглим. А ще

Мирослав Миколайович хороший вчитель і настав�

ник. Він є незмінним командиром частини вже 12 ро�

ків! Перед цим очолював полк зв’язку 28�го корпусу

ППО, був командиром об’єднаного вузла зв’язку. Тобто

знаходився на командних посадах, вміє знайти спіль�

ну мову з людьми і на власному прикладі показує, що і

як треба робити, — зазначив заступник командира з

виховної роботи підполковник Василь Лилак. 

Додам, що за вагомий особистий внесок у захист

державного суверенітету, забезпечення конституцій�

них прав і свобод громадян, зміцнення економічної

безпеки держави, зразкове виконання службового

обов’язку та з нагоди 21�ї річниці незалежності Украї�

ни Президент України — Верховний Головнокоманду�

вач Збройних Сил України Віктор Янукович нагоро�

див полковника Мирослава Курчака медаллю «За вій�

ськову службу Україні».

У свою чергу будь�які успіхи командир пов’язує тіль�

ки з підлеглими. І пишається, що сформувався колек�

тив однодумців, який робить все для того, щоб вико�

нати поставлені завдання. 

Серед тих, хто своєю щоденною, наполегливою пра�

цею примножує славні бойові традиції полку підпол�

ковники Ю. Красноштан, В. Мельник, В. Сембай, майо�

ри О. Манченко, Е. Прохніч, А. Василькевич, Е. Оріхів�

ський, С. Обуховський, С. Рудь, В. Маляр, капітан П. Бо�

сий, старший лейтенант О. Дуда, старші прапорщики

А. Шепелявець, Д. Шишков, В. Зіневич, А. Мунжов, пра�

порщик Р. Піх, працівник ЗС України В. Тригубенко та

багато інших спеціалістів своєї справи. 

— А чи потрібен взагалі полк зв’язку в еру мобільних

телефонів та Інтернету, чи не доцільніше і не економ�

ніше кожній посадовій особі купити по мобілці? — за�

дав питання командиру.

— При всіх плюсах мобільного телефону, ті завдан�

ня, які стоять перед системою військового зв’язку, йо�

му не під силу. Насамперед ми не зможемо забезпечи�

ти скритність інформації, будь�які відкриті канали

можуть прослуховуватись. Крім того, збройні сили су�

міжних держав мають потужні засоби радіоелектрон�

ного подавлення, вони безперешкодно «закриють»

стільниковий зв’язок. А в нас є можливість здійснити

маневр, тобто перейти з дротового на тропосферний,

а з нього, скажімо, на радіорелейний зв’язок. Один вид

зв’язку не забезпечить виконання завдань — коментує

полковник Мирослав Курчак. 

…Сьогодні колектив полку знаходиться не в пункті

постійної дислокації, і не за святковим столом. Він бере

участь у дослідницьких та експериментальних коман�

дно�штабних навчаннях «Перспектива�2012». На Рів�

ненський загальновійськовий полігон колона більше

ніж з трьох десятків машин відбула на початку вересня.

Коли повернеться, тоді зв’язківці і відсвяткують День

частини. Зберуться ветерани 76�го окремого ордена

Бойового Червоного Прапора полку різних часів служ�

би, серед яких активні учасники військово�патріотич�

ного виховання молоді: полковники у відставці Д. Бика�

нов, О. Алєнов, В. Семикін, А. Кузнєцов, Г. Соколов. Цього

разу командування полку запросить на зустріч ветера�

нів тих частин, які під час реформувань увійшли своїм

складом до полку зв’язку та сумлінно служили Вітчиз�

ні: полковників О. Слєпухіна, О. Олійника, І. Сокаля,

О. Панасюка, І. Марущака, підполковників О. Клопота,

С. Скібу, В. Лещенка, М. Павленка, І. Прокоплюка та бага�

то інших. Доля розкидала їх у різні куточки від місця

служби. Буде нагода поспілкуватися, поділитися спога�

дами про минуле і сучасність з молоддю. А зараз у воїнів

полку йде напружена бойова робота. 

Â³òàë³é ÑÒÅ×ÈØÈÍ. Ôîòî àâòîðà

РІЧНИЦЯ � ПРИВІД ДО АНАЛІЗУ



Юрій Чебан: 

«Ñâî¿ì ñïîðòèâíèì óñï³õîì Âè çàñâ³ä÷èëè ïðàã-

íåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â äîñÿãàòè âèñî-

êèõ ðåçóëüòàò³â íà íàéïðåñòèæíèõ ²ãðàõ, çâåëè-

÷óâàòè ñëàâó íàøî¿ äåðæàâè. Óêðà¿íà ïèøàºòü-

ñÿ Âàìè».

(²ç ïðèâ³òàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 

Â³êòîðà ßíóêîâè÷à îë³ìï³éñüêîìó ÷åìï³îíó

Þð³þ ×åáàíó).

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í:

«Ó÷àñòü â Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ — îäíà ³ç

ñêëàäîâèõ ³ì³äæó äåðæàâè. Ñïîðò âèñîêèõ

äîñÿãíåíü — öå âàæêà ïðàöÿ, ÿêà âèìàãàº

äèñöèïë³íè, âïåâíåíîñò³ ó ñîá³ òà âì³ííÿ

ïåðåìàãàòè. ² â³éñüêîâ³ ñïîðòñìåíè çíàþòü öå

êðàùå çà ðåøòó. Âîíè âèáîðîëè äëÿ Óêðà¿íè

ï’ÿòü çîëîòèõ, îäíó ñð³áíó ³ äâ³ áðîíçîâ³

ìåäàë³ òà âïèñàëè ùå îäíó ñëàâåòíó ñòîð³íêó

â ³ñòîð³þ â³ò÷èçíÿíîãî ñïîðòó». 



«На двохсотметрівці
головне — перші три
гребки. А далі — сорок
секунд адреналіну,
швидкості та драйву…»

Веслування на каное, 200 м.
1. Юрій Чебан (Україна) — 42.291
2. Євген Шуклін (Литва) — 42.792
3. Іван Штиль (Росія) — 42.853



36

— Юріє, Національний олім&
пійський комітет визначив ге&
роїв олімпійського серпня,
назвавши ім’я найкращого
спортсмена та тренера Украї&
ни. Нам приємно, що саме ти
та твій наставник — В’ячеслав
Сорокін — стали переможця&
ми в цій номінації. Скільки ро&
ків тобі довелося йти до свого
зоряного часу в спорті?

— Приблизно дванадцять. Хоча до

того, як захопився веслуванням, чо�

го тільки не перепробував. Ініціато�

ром всього була моя мати. Саме з її

легкої руки я потрапляв до різних

секцій та гуртків. З чотирьох років

займався боксом, ушу, навіть відвіду�

вав гурток декору. А до десяти років

навіть займався... балетом. Потім я

серйозно захворів і мама три роки

боролася за те, щоб поставити мене

на ноги. І врешті�решт перемогла!

Одного дня вона сказала: «Чого ж

ми сидимо, давайте підемо на вес�

лування!». Мені й досі дивно, що це

сталося не відразу, адже вона свого

часу була призеркою чемпіонатів

СРСР саме з цього виду спорту. Так

я потрапив на канал. Щоправда,

жоден з тренерів не бажав зі мною

займатися. Мовляв, хлопець після

хвороби, та ще й у «віці». Тоді мама

взяла байдарку, дала мені весло і

сказала: «Юро, якщо ти не перевер�

нешся — з тебе вийде видатний

спортсмен». Тоді ще не знав, що ві�

сімдесят відсотків новачків, які сі�

дають у човен, не перевертаються,

адже він дуже стійкий. Ось так я з

часом до олімпійського «золота» і

догріб. Взагалі, є ще багато людей,

завдяки яким я досяг таких успіхів.

Це мій наставник — заслужений

тренер СРСР, України і Молдови

В’ячеслав Сорокін. Колись він був

першим тренером дворазового

олімпійського чемпіона Сергія

Петренка. Не можу не згадати і сво�

го першого наставника Євгена Ли�

сяка. До слова, свого часу він тре�

нував В’ячеслава Сорокіна. 

— Скажи, де можна займати&
ся веслуванням у твоїй рідній
Одесі? 

— Ми тренуємось у місті Півден�

не, яке розташоване поруч із Оде�

сою. Там знаходиться невеликий

ставок, довжиною десь з півтора

кілометри. Щоправда, там вже ду�

же рідко займаюся, лише в перер�

вах між зборами, коли гостюю

вдома.

— А які спортивні бази в Ук&
раїні найбільше підходять для
каноїстів?

— Найкращі умови в Дніпропет�

ровську і Херсоні. Є також база у

Києві, на Трухановому острові. Але

там одночасно тренуються і «ака�

демісти», і байдарочники з каноїс�

тами, а ще плавають моторні чов�

ни, які створюють хвилі, заважаю�

чи тренуванням. 

— А взимку спортсмени від&
почивають? Адже на вкритому
кригою каналі не потренуєш&
ся…

— На цей період розроблений

спеціальний одяг, який допомагає

переносити холод. А тренуємося

ми в Бурштині, що на Івано�Фран�

ківщині. Там створений штучний

канал, який призначений для охо�

лодження місцевої ТЕС. Саме на

ньому можна тренуватися навіть у

морози, адже вода там ніколи не

замерзає.

— Отже, скільки часу на день
ти зазвичай проводиш у чов&
ні?

— У кожного спортсмена цей пе�

ріод може відрізнятися — тут все

залежить від настанов тренера. У

середньому приблизно три годи�

ни.

— Старший брат теж пішов
шляхом матері? 

— Ні, Андрій закінчив морську

академію. Одружився з англійкою,

зараз мешкає у Лондоні. 

— Юріє, це вже твоя третя
Олімпіада. Що не склалося на
попередніх двох? 

— Першою в моїй спортивній бі�

ографії стала Олімпіада�2004 в

Афінах. Мій наставник перекона�

ний, що і тоді в мене були гарні

шанси на успіх. Просто свої корек�

тиви внесла хвороба. У Греції стоя�

ла сильна спека, а в приміщеннях

кондиціонери працювали на пов�

ну міць. Отже, сильний перепад

температур і холодна вода зроби�

ли свою справу. Я захворів бронхі�

том. На дистанції задихався. Напів�

фінальний заїзд нормально прої�

хав, був десятим, а от у фіналі

прийшов до фінішних буйків ос�

таннім...

У Пекіні в 2008 році були свої

проблеми, але бронзову медаль на

500�метрівці все�таки виборов. На

останніх двохстах метрах мені до�

велося зробити просто божевіль�

ний ривок, настільки сильний, що

кормою набрав у човен води і... пе�

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Íà ÷èñëåíí³ ïðîõàííÿ ÷èòà÷³â ÷àñîïèñó «Â³éñüêî Óê-
ðà¿íè» ìè ïðîäîâæóºìî ñåð³þ ³íòåðâ’þ ³ç â³éñüêîâî-
ñëóæáîâöÿìè Çáðîéíèõ Ñèë — ïåðåìîæöÿìè òà ïðè-
çåðàìè Îë³ìï³àäè-2012 â Ëîíäîí³. Ïðåäñòàâëÿºìî
íàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà — ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà
Þð³ÿ ×åáàíà.

Ìîëîäøèé ëåéòåíàíò Þð³é

×åáàí (Çáðîéí³ Ñèëè, ì. Îäåñà).

Íàðîäèâñÿ 5 ëèïíÿ 1986 ð. ó

ì. Îäåñà.

Çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó.

Çàê³í÷èâ Ï³âäåííîóêðà¿íñüêèé

íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³-

âåðñèòåò ³ì. Ê.Óøèíñüêîãî ó ì.

Îäåñà.

Ïåðøèé òðåíåð — Ëþäìèëà

×åáàí.

²ãðè XXIX Îë³ìï³àäè-2008 ó

Ïåê³í³ — 3-º ì³ñöå (êàíîå-îäè-

íî÷êà, 500 ì). ×åìï³îíàò ñâ³òó-

2010 — 3-º ì³ñöå (êàíîå-îäè-

íî÷êà, 200 ì). ×åìï³îíàò ªâðî-

ïè — 2011 — 3-º ì³ñöå (êàíîå-

îäèíî÷êà, 200 ì). ×åìï³îí ³

ïðèçåð Êóáêà Óêðà¿íè.
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рекинувся. Щоправда, вже після фі�

нішу. Від іспанця Давида Каля, який

отримав «срібло», я тоді відстав

всього на… 0,369 секунди. На

п’єдесталі пошани радів не менше,

ніж чемпіон. Тоді ж вирішив: без

олімпійського «золота» з веслуван�

ня не піду!

— Так, на пекінській Олімпіа&
ді бронзову медаль ти виборов
на 500&метровій дистанції, а те&
пер постійно змагаєшся на
двохсотметрівці. Це твоя нова
спеціалізація?

— Мені завжди подобалося «хо�

дити» на 200�метрівці. Олімпій�

ською цю дистанцію вперше зро�

били саме в Лондоні. Тому так ста�

лося, що раніше я був просто зму�

шений виступати на дистанціях

500 та 1000 метрів.

— Виходить, що та дистанція,
яка стала для тебе успішною
на Олімпіаді&2008, вже пройде&
ний етап?

— Так. Навряд чи я надалі висту�

патиму на ній на змаганнях. Хіба

що ганятиму лише заради тре�

нування.

— Скажи, місце, де проводи&
ли змагання серед веслуваль&
ників у Лондоні, тобі знайоме?

— На лондонському каналі Ітон я

був вперше. Ми зазвичай змагає�

мося у таких країнах, як Німеччи�

на, Угорщина, Польща. Отже, я вже

знаю, що очікувати від тамтешніх

каналів та води. А у Лондоні все бу�

ло з чистого аркуша.

— На твою думку, приїзд до
Лондону за два тижні до старту
був виправданим? Чи не було б
краще приїхати перед змаган&
нями?

— Ми з тренером все зробили

правильно. У Лондоні зовсім ін�

ший клімат, ніж у нас, який вимагав

певного часу на акліматизацію.

Крім того, потрібно було випробу�

вати стартові системи та канал, де

мали проходити гонки. Адже на�

віть глибина водоймища має зна�

чення. Наприклад, чим глибший

канал, тим меншою буде щільність

води на поверхні, і тим легше буде

веслувати. 

А ще неабияку роль відіграє мо�

ральний настрій спортсмена. У ме�

не була можливість подивитися

Лондон, поспілкуватися з братом

та його родиною…

— Мабуть, для каноїста ще й
важливо тренуватися саме на
своєму човні?

— Так. Човен і веслувальник — це

єдине ціле. Навіть якщо два човни

на перший погляд однієї конструк�

ції, усе�таки вони матимуть свої

відмінності, які є дуже важливими

для веслувальника. 

— Скажи, як ти себе почував
напередодні вирішального
олімпійського старту?

— Чесно кажучи, погано спав. 

— Досвідчений спортсмен — і
не спав?

— Уві сні уявляв, як стартуватиму,

проходитиму перші сто метрів, як

від мене відставатимуть суперни�

ки. Мені також наснилося, що я ні�

бито бачу свій фінальний заїзд, але

в протоколах не зазначено пере�

можців. А ще, що я запізнився на

фінальний заїзд і гонка проходить

повз мене. Тут я знову прокидався.

Це називається уявна візуалізація.

Саме у такі моменти частішає

пульс і сон проходить.

— Хвилювання вдалося поз&
бутися на дистанції? 

— На доріжці я не дивився у різні

боки, хоча така звичка в мене є.

Десь у глибині душі відчував: тут

треба йти на максимальних обер�

тах. На Олімпіаді перемогти праг�

не кожен, для спортсмена це ос�

новна мета його кар’єри. Я виклав�

ся на дистанції не на 100, а на всі

110 відсотків.

— Якою була тактика проход&
ження дистанції?

— Ми спеціально готувалися до

цього фіналу, до погоди та умов за�

їзду. Були готовими до будь�яких

несподіванок, до будь�якої ситуа�

ції, до будь�якого вітру і доріжки.

На щастя, вітер того дня ідеально

для мене підходив.

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í âðó÷àº ïåðåìîæöþ

Îë³ìï³àäè–2012 ìîëîäøîìó ëåéòåíàíòó Þð³þ ×åáàíó ãðîøîâó ïðåì³þ



Щодо тактики, то на цій дистан�

ції ніякої тактики не було і бути не

може. На 200�метрівці немає часу

думати. Це як запальничка: газ пус�

тили, вогник з’явився і через сорок

секунд згас. Тренер мені сказав:

«Зроби все можливе, щоб одразу

відірватися від суперників, а там —

як пощастить». Я стартував по чет�

вертій доріжці, а по шостій «йшов»

головний кандидат на «золото»

Іван Штиль (до речі, англійські

букмекери помилилися, адже саме

Івану пророкували перемогу. Мені

вони «віддавали» лише «срібло»).

На старті головне — перші три

гребка. Я зумів відразу вирватися в

лідери, випередивши суперників

на півкорпуса. Десь із середини

дистанції латвієць Євгеній Шуклін

та іспанець Альфонсо Бенавідес

Лопес де Айала стали мене наздо�

ганяти, скоротили відрив, але так і

не наздогнали. На фініші, щоправ�

да, в мене стався невеличкий

збій — під час гребка рука зіслиз�

нула з весла. Однак навіть це не за�

вадило закінчити дистанцію пер�

шим, адже мав перевагу над своїми

найближчими переслідувачами.

І врешті�решт випередив їх. Рані�

ше, отримуючи нагороди на чемпі�

онатах світу і Європи, я радів, але

мене не залишало відчуття, що чо�

гось не вистачає. Допливши до

олімпійського «золота», це відчуття

нарешті зникло. Я почував себе тієї

миті абсолютно щасливим.

— Після фінішу у тебе було
досить спокійне обличчя, ні&
бито ти вже зі старту плив з ме&
даллю…

— Чесно кажучи, не знав, як себе

поводити в цій ситуації. Адже це

була моя перша олімпійська золота

медаль. Коли дістався фінішу, спо�

чатку не повірив, що переміг . Ли�

ше коли вивісили протоколи, тіль�

ки тоді усвідомив, що це так. Але

тільки наприкінці дня вже дійсно

зрозумів, що сталося. До того мене

відволікали від думок про «золото»

постійні інтерв’ю, перевірка на до�

пінг, завантаження човнів. Надве�

чір, коли заспокоївся і почав прок�

ручувати ситуацію в голові, нареш�

ті зрозумів: я — олімпійський чем�

піон!

— Ти якось сказав журналіс&
там, що про особисте життя
подумаєш тільки тоді, коли до&
сягнеш у спорті найвищих по&
казників... 

— А я від своїх слів і не відмовля�

юся. Вважаю, що родина не зміц�

нює здоровий спортивний дух. То�

му про високі результати можна ду�

мати і прагнути до них, поки неод�

ружений. «Золото» вищої проби в

мене вже є, тепер справа за малим.

— Це ти що маєш на увазі?
Невже дитину? 

— І це теж. У мене є кохана дівчи�

на, серйозні почуття. Думаю, я зу�

мію поєднати важливе з корисним.

У моїх батьків ці взаємини ідеальні.

І моїй матері вдалося знайти та

зберегти кохання, не полишаючи

заняття спортом (Людмила Ло�

шицька — майстер спорту СРСР з

веслування на байдарці, перемо�

жець і призер чемпіонатів Європи і

світу. Тренувалася у заслуженого

тренера СРСР Геннадія Дьяченка,

який виховав плеяду відомих вес�

лувальників, зокрема, олімпійську

чемпіонку Юлію Рябчинську —

Авт.). 

— А які подальші плани у
спортивній кар’єрі?

— Для мене спорт — це все жит�

тя. Покинувши улюблену справу,

людина неначе помирає. Тому

впевнений — Лондоном справа не

закінчиться. Треба й надалі трима�

ти планку! Попереду мене чекають

нові вершини, головною з яких,

без сумніву, стане Олімпіада в Ріо�

де�Жанейро в 2016 році. Мій тре�

нер В’ячеслав Сорокін якось ска�

зав, що якщо я виграю ще дві Олім�

піади, це і буде повне здійснення

мрії. Я з ним цілком згоден.

Áåñ³äó â³â Þð³é ÊÓÇÍÅÖÎÂ

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Íà ï’ºäåñòàë³ ïîøàíè Þð³é ×åáàí (Óêðà¿íà), 

ªâãåí Øóêë³í (Ëèòâà), ²âàí Øòèëü (Ðîñ³ÿ)



АКТУАЛЬНО

Öÿ ðîçìîâà áóëà çàðåºñòðîâàíà ì³æ ³ñïàíöÿìè ³

àìåðèêàíöÿìè íà ÷àñòîò³ «Åêñòðåìàëüí³ ñèòóàö³¿ â

ìîð³» íàâ³ãàö³éíîãî êàíàëó 106 ó ïðîòîö³ Ô³í³ñòåð-

ðà (Ãàë³ñ³ÿ) 16 æîâòíÿ 1997 ðîö³.

²ñïàíö³: (ïåðåøêîäè íà çàäíüîìó ôîí³). Ãîâîðèòü

À-853, áóäü ëàñêà, ïîâåðí³òü íà 15 ãðàäóñ³â

íà ï³âäåíü, ùîá óíèêíóòè ç³òêíåííÿ ç íà-

ìè. Âè ðóõàºòåñÿ ïðÿìî íà íàñ, â³ä-

ñòàíü 25 ìîðñüêèõ ìèëü.

Àìåðèêàíö³: (ïåðåøêîäè íà çàä-

íüîìó ôîí³). Ðàäèìî âàì ïîâåðíóòè

íà 15 ãðàäóñ³â íà ï³âí³÷, ùîá óíèêíó-

òè ç³òêíåííÿ ç íàìè.

²ñïàíö³: Â³äïîâ³äü íåãàòèâíà. Ïîâòîðþºìî,

ïîâåðí³òü íà 15 ãðàäóñ³â íà ï³âäåíü, ùîá óíèêíóòè

ç³òêíåííÿ.

Àìåðèêàíö³ (³íøèé ãîëîñ) : Ç âàìè ãîâîðèòü êàï³-

òàí êîðàáëÿ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìåðèêè. Ïîâåðí³òü

íà 15 ãðàäóñ³â íà ï³âí³÷, ùîá óíèêíóòè ç³òêíåííÿ.

²ñïàíö³: Ìè íå ââàæàºìî âàøó ïðîïîçèö³þ çà

ìîæëèâå, í³ çà àäåêâàòíå, ðàäèìî âàì ïîâåðíóòè íà

15 ãðàäóñ³â íà ï³âäåíü, ùîá íå âð³çàòèñÿ â íàñ.

Àìåðèêàíö³ (íà ï³äâèùåíèõ òîíàõ) : Ç ÂÀÌÈ ÃÎ-

ÂÎÐÈÒÜ ÊÀÏ²ÒÀÍ Ð²×ÀÐÄ ÄÆÅÉÌÑ ÕÎÂÀÐÄ,

ÊÎÌÀÍÄÓÂÀ× ÀÂ²ÀÍÎÑÖß USS LINCOLN Â²É-

ÑÜÊÎÂÎ-ÌÎÐÑÜÊÎÃÎ ÔËÎÒÓ ÑÏÎËÓ×ÅÍÈÕ

ØÒÀÒ²Â ÀÌÅÐÈÊÈ, ÄÐÓÃÎÃÎ ÇÀ ÐÎÇÌ²ÐÎÌ Â²É-

ÑÜÊÎÂÎÃÎ ÊÎÐÀÁËß ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÎÃÎ ÔËÎ-

ÒÓ. ÍÀÑ ÑÓÏÐÎÂÎÄÆÓÞÒÜ 2 ÊÐÅÉÑÅÐÈ, 6 ÂÈ-

ÍÈÙÓÂÀ×²Â, 4 Ï²ÄÂÎÄÍ² ×ÎÂÍÈ ² ×ÈÑËÅÍÍ² ÊÎ-

ÐÀÁË² Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ. ß ÂÀÌ ÍÅ «ÐÀÄÆÓ», ß «ÍÀ-

ÊÀÇÓÞ» ÇÌ²ÍÈÒÈ ÂÀØ ÊÓÐÑ ÍÀ 15 ÃÐÀÄÓÑ²Â

ÍÀ Ï²ÂÍ²×. ²ÍÀÊØÅ ÌÈ ÁÓÄÅÌÎ ÂÈÌÓØÅÍ²

ÂÆÈÒÈ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â ÄËß ÁÅÇÏÅ-

ÊÈ ÍÀØÎÃÎ ÊÎÐÀÁËß. ÁÓÄÜ ËÀÑÊÀ,

ÍÅÃÀÉÍÎ ÇÀÁÅÐ²ÒÜÑß Ç ÍÀØÎÃÎ

ÊÓÐÑÓ!!!!

²ñïàíö³:: Ç âàìè ãîâîðèòü Õóàí

Ìàíóåëü Ñàëàñ Àëêàíòàðà. Íàñ 2

÷îëîâ³ê. Íàñ ñóïðîâîäæóþòü íàø

ïåñ, âå÷åðÿ, 2 ïëÿøêè ïèâà ³ êàíàðêà,

ÿêà çàðàç ñïèòü. Íàñ ï³äòðèìóþòü ðàä³îñ-

òàíö³ÿ «Cadena Dial de La Coruna» ³ êàíàë 106 «

Åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³é â ìîð³». Ìè íå çáèðàºìîñÿ

í³êóäè ïîâåðòàòè, âðàõîâóþ÷è, ùî çíàõîäèìîñÿ íà

ñóø³ ³ º ìàÿêîì À–853 ïðîòîêè Ô³í³ñòåððà Ãàë³ñ³é-

ñêîãî óçáåðåææÿ ²ñïàí³¿. Ìè íå ìàºìî àí³íàéìåí-

øîãî ïîíÿòòÿ, ÿêå ì³ñöå çà âåëè÷èíîþ ìè çàéìàºìî

ñåðåä ³ñïàíñüêèõ ìàÿê³â. Ìîæåòå ïðèéíÿòè ìîæëè-

â³ çàõîäè, ÿê³ âè ââàæàºòå íåîáõ³äíèìè, ³ çðîáèòè

óñå, ùî çàâãîäíî äëÿ áåçïåêè âàøîãî ÷îðòîâîãî êî-

ðàáëÿ, ÿêèé ðîç³á’ºòüñÿ âùåíò îá ñêåë³. Òîìó ùå ðàç

íàñò³éíî ðåêîìåíäóºìî âàì çðîáèòè íàéá³ëüø îñ-

ìèñëåíó ð³÷: çì³íèòè âàø êóðñ íà 15 ãðàäóñ³â íà

ï³âäåíü äëÿ óíèêíåííÿ ç³òêíåííÿ.

Àìåðèêàíö³: Oê, ñïàñèá³, ùî çàâ÷àñíî ïîïåðåäèëè!

ЛОБ 
У ЛОБ

НІЧОГО СОБІ...
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ª ëþäè, äëÿ ÿêèõ íå ³ñíóº í³÷îãî íå-

ìîæëèâîãî. Âîíè ìàþòü òàêó ñèëó

äóõó, ùî, äèâëÿ÷èñü íà íèõ, ïîçàñâ³-

äîìî ïî÷èíàºìî ïåðåîñìèñëþâàòè

æèòòºâèé øëÿõ.

ßñêðàâèé ïðèêëàä ö³º¿ ñëàâíî¿ êî-

ãîðòè — êàïðàë Òîä Ëàâ — ìîðñüêèé

ï³õîòèíåöü, ÿêèé ó ñåðïí³ 2010 ðîêó â

Àôãàí³ñòàí³ âòðàòèâ îáèäâ³ íîãè òà

ë³âó ðóêó, ï³ä³ðâàâøèñü íà ñàìîðîá-

íîìó ôóãàñ³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ áîéî-

âîãî çàâäàííÿ.

Öå æ ÿêó òðåáà ìàòè ñèëó âîë³, ùîá

ï³ñëÿ îòðèìàííÿ òàêèõ ïîðàíåíü íàâ-

÷àòèñÿ ãð³ íà ôîðòåï³àíî… Öå æ ÿêå

ïîâèííî áóòè áàæàííÿ æèòè, ùîá

âçÿòè ó÷àñòü ó Ñïàðòàíñüêèõ ïåðåãî-

íàõ, ÿê³ âêëþ÷àþòü ìàðø-êèäîê íà

10,5 ìèëü ïî ïåðåñ³÷í³é ì³ñöåâîñò³ òà

75 ïåðåøêîä, ñåðåä ÿêèõ — ïîäîëàí-

íÿ ñò³í, áàãíþêè òîùî. ¯õ âàæêî ïîäî-

ëàòè ³ ö³ëêîì çäîðîâ³é ëþäèí³. À ùå é

íàä³òè íà ñåáå ìàñêó, ÿêà çìåíøóº

äîñòóï êèñíþ íà 30 â³äñîòê³â!

Àñîö³àö³ÿ Ñïàðòàíñüêèõ çìàãàíü

³ñíóº ç 2005 ðîêó. Äî ¿¿ ñêëàäó âõî-

äÿòü íàéåêñòðèìàëüí³ø³ ëþäè, ÿê³

âèïðîáóþòü ñâî¿ ò³ëà òà äóõ íà âèòðè-

âàë³ñòü. Êîìàíäà X-T.R.E.M.E. ïðèç-

ВОЛЯ І МУЖНІСТЬ

Спартанські перегони 
капрала Тода Лава
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íà÷åíà äëÿ äîïîìîãè ³ ðåàá³ë³òàö³¿

âåòåðàí³â-³íâàë³ä³â àôãàíñüêî¿ òà

³ðàêñüêèõ â³éí. Âîíà óòðèìóº âëàñíèé

ñïåö³àëüíèé ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð.

Í³õòî ç ó÷àñíèê³â ïåðåãîí³â íå çíàº,

ÿê³ ñàìå âèïðîáóâàííÿ íà íèõ ÷åêà-

þòü, òîìó ùî îðãàí³çàòîðè çìàãàíü

òðèìàþòü öå â ñóâîð³é òàºìíèö³.

Ïðîâîäèòè òàê³ çìàãàííÿ íàäèõíóëè

òðåíóâàííÿ ìîðñüêèõ êîòèê³â àðì³¿

ÑØÀ. Ó÷àñíèêè ïåðåãîí³â äîëàþòü

ïåðåøêîäè — â³ä åêñòðåìàëüíèõ äî

ö³ëêîì àáñóðäíèõ.

Êîëè êîìàíäà X-T.R.E.M.E. íàáëè-

çèëàñÿ äî ñòàðòîâî¿ ìåæ³ ï³ä äðàìà-

òè÷í³ çâóêè âîëèíêè, ó ãëÿäà÷³â ïåðå-

õîïèëî ïîäèõ. Ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, âî-

ëÿ äî ïåðåìîãè áóêâàëüíî ç÷èòóâà-

ëèñü ç ìîíîë³òíîãî ñòðîþ àòëåò³â. Âñ³

ÿê îäèí äîñâ³ä÷åí³, ð³øó÷³ òà äèñöèïë³-

íîâàí³, â îäíàêîâèõ ìàñêàõ ³ óí³ôîðì³.

ßê ïîÿñíèâ çàñíîâíèê êîìàíäè — öå

çðîáëåíî äëÿ òîãî, ùîá íå ôîêóñóâàòè

óâàãó íà ïîðàíåíèõ âî¿íàõ.

…22-ð³÷íèé õëîïåöü, áåç í³ã òà ë³âî¿

ðóêè, áóâ ïåðøèì ç êîìàíäè, õòî ñïóñ-

òèâñÿ íà ïàðàøóò³. Êîìàíäà íåéìî-

â³ðíèõ ëþäåé, äî ÿêî¿, äî ðå÷³, âõîäèòü ³

ñåðæàíò Äæîíàòàí Ìîç³íãî ç àìïóòî-

âàíîþ íîãîþ, âæå ÷åêàëà íà çåìë³.

Êàïðàë ìàéæå ñîëíî ïîäîëàâ á³ëü-

ø³ñòü ïåðåøêîä, ñåðåä ÿêèõ ³ ï³äéîìè

áåòîííèõ áëîê³â, ñõîäæåííÿ ç³ ñò³í,

êàíàòí³ ïåðåøêîäè, ³ íàâ³òü ìåòàííÿ

ñïèñó. À ÷îãî áóëî âàðòå éîãî ãåðî¿÷-

íå ñõîäæåííÿ ç ïàãîðáó…

Ãëÿäà÷³ òà îðãàí³çàòîðè ïåðåãîí³â

ñïîñòåð³ãàëè, ÿê ó÷àñíèêè äîëàþòü

ïåðåøêîäè. Îäèí ç ïðèñóòí³õ

íàïðèê³íö³ ïåðåãîí³â ïðîìîâèâ:

«Ñüîãîäí³ ìè ç ÷åñòþ ñïîñòåð³ãàëè çà

öèìè çìàãàííÿìè. Ìîæëèâî, íå âñå

áà÷èëè, àëå íå ìîæåìî âèñëîâèòè òå,

ùî ìè â³ä÷óëè, òîìó é çàðàç âè áà÷è-

òå ñëüîçè íà íàøèõ î÷àõ…»

Êîëè ÿ ïî÷óâ ïðî Òîäà, íå çì³ã

â³äïîâ³ñòè íà ñâîº çàïèòàííÿ: «ßê â³í,

ìàþ÷è ìåíøå 50 â³äñîòê³â ò³ëà, ìîæå

ðîáèòè òàêå? Ùî ï³äòðèìóº éîãî?».

Ìîæå âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà éîãî

ïð³çâèùå — Ëàâ (Love), ùî â ïåðåê-

ëàä³ îçíà÷àº «Ëþáîâ». Òàê, öå ëþáîâ

äî æèòòÿ...

Ï³äãîòóâàâ Âàñèëü ÏÎÒÀÏ×ÓÊ

ВОЛЯ І МУЖНІСТЬ
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На Чернігівщині Івана Хижка на�

зивають місцевим Єлізаровим. По�

дейкують, що до нього навіть ліка�

рі ходять на прийом. Його час�

тенько можна побачити у місті,

особливо тоді, коли відбуваються

зустрічі з бойовими побратима�

ми — 9 Травня та у День партизан�

ської слави. Святкує 89�літній вете�

ран ще дві дати — День медика та

День військового розвідника. 

ÆÈÒÒß ÏÐÎÄÎÂÆÓÞÒÜ...

ÏÐÈÑÒÐÎ¯

— Буду спілкуватись лише в хо�

лодну та дощову погоду, — сказав

мені у телефонній розмові Іван

Хижко. 

— Чому?! — здивувався я.

— Тому, що гарної днини на го�

род поїду, маю 10 соток, засадже�

них овочами та фруктами, треба

працювати, — відрізав він…

Ветеран Великої Вітчизняної

війни Іван Іванович Хижко зустрів

мене у відкритих дверях кварти�

ри — наче чекав чергового пацієн�

та. Його робочий кабінет — це ок�

рема кімната в помешканні, зовсім

не схожа на лікарняну палату. Дов�

кола безліч різноманітних прис�

троїв та винаходів. Їх застосування

мені було невідоме, та пізніше си�

вочолий розвідник розповів, що це

все справа його рук, аналогів яким

сьогодні не знає традиційна хірур�

гія. Деякі з них за часів Радянського

Союзу дали можливість Івану Іва�

новичу стати кандидатом медич�

них наук і отримати медаль «Вина�

хідник СРСР». Та він зовсім не радіє

нагородам, адже ніхто в Україні не

застосовує його диво�речі. 

— Якщо у нас не потрібно — від�

дам науковцям за кордон, аби не

пропало, — бідкається він. — Там

заберуть з ногами й руками, тим

більше, що на все є відповідні лі�

цензії. 

Один з винаходів ветерана —

спеціальний пристрій для остео�

синтезу. В дерев’яній скриньці роз�

міщено багато металевих дрібни�

чок, які, за його словами, допома�

гають відновлювати будь�які пере�

ломи людських кісток. 

А ще у колишнього партизана�

розвідника на полиці припадають

пилом десятки рукописів та нав�

чальної літератури. Іван Іванович

нещодавно написав посібник з лі�

кування остеохондрозу, ендартері�

їту та трофічних виразок, а також

готує до видання енциклопедію лі�

кування суглобів людини. 

ÏÀÐÒÈÇÀÍ 

²Ç Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÓ ÊÓÒÓÇÎÂÀ

Народився Іван Іванович у 1923

році на Житомирщині, в селі Даць�

ки. Там закінчив 7 класів школи, а

потім ще 3 роки навчався в сусід�

ніх Коровинцях. Після закінчення

10�го класу Хижко разом з однок�

ласниками поїхав фотографува�

тись до районного центру в Чуд�

нів, де на центральній площі почув,

як з рупору на електричному стов�

пі оголосили: «Почалася війна!»… 

— Тоді всі мої друзі порозбігали�

ся в різні сторони, — згадує вете�

ран, — і я теж побіг додому, так пе�

релякався. — Цього ж дня сільське

керівництво розпорядилося вис�

тавити нічні пости довкола села і

ми зі старшим братом Артемом

погодилися піти. 

Ввечері два брати засіли в кущах

біля сільської дороги та чекали на

ворога. Вже дуже близько було чу�

ти вибухи ворожих авіабомб. 

Колись брат Артем служив у при�

кордонних військах у Владивосто�

ці. Він знав, як знешкоджувати

шпигунів та брати їх у полон. Дещо

з того й розповів молодшому Івану. 

Темної ночі Хижки побачили

стороннього чоловіка, який ко�

пирсався палкою в землі. У братів

зародився план. «Зараз ми його

схопимо» — домовились вони. 

— Старший брат вибіг спереду

шпигуна, а я став позаду нього, —

розповів Іван Хижко. — Ми одно�

часно крикнули: «Стояти, руки до�

гори!». Від несподіванки та переля�

ку незнайомець упав горілиць. Вже

БОЖИЙ ДАР

МІСЦЕВИЙ ЄЛІЗАРОВ
Çíÿòè áåç æîäíîãî ïîñòð³ëó ê³ëüêîõ âàðòîâèõ òà ãîë³-
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потім у селищній раді з’ясува�

лось — це житель сусіднього села,

який тікав від фашистів. 

Це був перший у житті повчаль�

ний факт, коли словом можна вби�

ти, як пострілом. 

У перші дні війни довелось від�

сиджуватися в селі, адже ніхто не

знав, куди втікати. З сусідніх сіл до�

ходила інформація, що притулок

можна знайти лише за Дніпром.

Єдина дорога на Київ пролягала за�

лізницею через Бердичев. Місто

захопили німці, а охороняли — со�

юзні їм мадяри. Більшість одно�

сельців разом з Хижком вирішили

тікати саме цим шляхом. Довелось

входити в довіру загарбникам, аби

працевлаштуватися на залізницю.

У слушний момент вони планува�

ли захопити потяг та втекти до

своїх.

— За кілька місяців спілкування з

мадярами я майже вивчив їхню мо�

ву, — згадує Іван Хижко. — Добре

пам’ятаю, як вони знущалися над

людьми, поклявся їм помститися. 

Одного дня перебіжчик з сусід�

нього села розповів, що фашисти

дізнались про місцезнаходження

радянського партизанського заго�

ну, який дислокувався в лісі побли�

зу села Карпівці. Комусь потрібно

було сповістити про німецький

рейд. Хижко й погодився. Побіг

селом, дійшов до залізничної стан�

ції, але там наткнувся на ворога.

— Neked dokumente, — вимагав

документи озброєний мадяр. 

— Methozu dokumente, — відпо�

вів, що документи вдома Іван. 

Зав’язалася бійка. Двох чатових

він вбив та втік до партизанів. На�

зад дороги вже не було — його ого�

лосили зрадником німецького на�

роду. 

У житомирських лісах було кіль�

ка партизанських з’єднань. Івану

дали притулок у підрозділі імені

Кутузова. Там його навчили нави�

кам рукопашного бою та видали

зброю. Сотні разів він захоплював

продовольчі склади фашистів, під�

ривав мости та важливі залізничні

шляхи, знешкоджував пости і за�

сідки німців. Спритного і невлови�

мого юнака постійно відправляли

в розвідку. Він умів майже непоміт�

но проникнути на будь�який

об’єкт, виконати завдання та неуш�

кодженим, а інколи з полоненими,

повернутися до своїх. Усю війну

Іван Хижко партизанив у Жито�

мирщині, Рівненщині, Тернопіль�

щині та Вінниччині, визволяв

Луцьк від загарбників. 

×ÅÌÏ²ÎÍ Â²ÄÌÎÂÈÂÑß

ÎÕÎÐÎÍßÒÈ ÊÐÅÌËÜ

Після війни Іван Хижко працю�

вав у луцькій міліції. Одночасно

навчався в школі самбо. 

— У Львові відкрили першу в Ук�

раїні спортивну школу самбо, —

розповів ветеран. — Я показував

хороші результати, перемагав у на�

ціональних змаганнях, а вже зго�

дом навчав волинських працівни�

ків КДБ прийомам самозахисту. 

На змаганнях з самбо в Москві

Іван Хижко виборов перше місце у

ваговій категорії до 70 кілограмів,

став чемпіоном Радянського Сою�

зу. На українського юнака відразу ж

звернули увагу високопосадовці. 

— Чи не хочете ви, юначе, пра�

цювати зі мною, — звернувся до

Хижка начальник охорони мос�

ковського Кремля. — Гарантую

пристойну зарплатню та кар’єр�

ний ріст, отримаєте квартиру в

центрі міста. 

Він відмовився: «Хочу вчитися на

лікаря, людям допомагати!». 

Повертаючись додому, ніяк не

міг викинути з голови пропозицію

генерала, думав чи не пошкодує. Та

через кілька тижнів Іван Іванович

вступив до Львівського медичного

інституту. Через 6 років молодого

лікаря�травматолога направили

працювати в Хмельницьку обласну

лікарню. Потім працював у Воро�

шиловграді (сьогодні Луганськ),

Сєверодонецьку. 

— На одній із зустрічей випус�

кників медінституту, — говорить

лікар, — я побачився зі своїм од�

ногрупником, головним лікарем

Чернігівської обласної лікарні. Він

запропонував мені роботу в своє�

му закладі, обіцяв великі повнова�

ження та житло.

Погодився. І в 1968 році переїхав

до Чернігова, де і живе нині. Пра�

цював лікарем�травматологом,

став ортопедом вищої категорії,

був завідуючим травматологічного

відділення, слідкував за роботою

лікарів�ортопедів всієї області. 

Сьогодні йому дуже шкода, що

сучасна медицина не та, що була

раніше.

— Я прожив той час, коли в краї�

ні навчались та лікувались майже

безкоштовно, — переконливо

стверджує медик, — а зараз у хво�

рої, вмираючої людини вимагають

гроші. Вони стали пріоритетним

аргументом у медицині, замість то�

го, щоб вдосконалювати її. 

Навіть в одній зі свої книжок Іван

Хижко обурливо написав: «Ось

«хороший» лікар, він навіть допо�

міг мені отримати інвалідність. Ме�

ні, наприклад, такий лікар не подо�

бається. Хіба його вчили для того,

щоби він зробив із хворого не здо�

рового, а каліку?».

Сьогодні Іван Іванович охоче

приймає хворих у себе вдома, зас�

тосовує різні методики лікування,

прагне зробити так, аби болячки

більше не тривожили людину, ана�

лізує плюси та мінуси тої чи іншої

процедури. 

У 2006�2008 роках Хижко спос�

терігав за впливом «сумки�кенгу�

рушки» на опорно�руховий апарат

дитини. Це такі рюкзаки, в котрих

матері на собі носять немовлят.

Його дослідження виправдали пі�

дозри і він зробив важливий вис�

новок: «Коли малюк спить в рюкза�

ку на плечах чи грудях мами, його

кістки отримують велике наванта�

ження. Тому змалку у дитини роз�

вивається сколіоз, остеохондроз та

інші викривлення хребта». 

Вже сьогодні до застережень Іва�

на Івановича прислуховуються ти�

сячі мешканців України. Вони дя�

кують йому за те, що вберіг дитину

від майбутніх відвідин лікарів�ор�

топедів. 

Взагалі він планує ще дуже багато

чого дослідити. 

— Хочу написати спостережен�

ня про те, яке взуття краще носи�

ти, — запевнив лікар, — які фізичні

вправи і в якому віці краще викону�

вати. 

Іван Іванович кілька років тому

придбав автомобіль. Їздить на дачу

неподалік Чернігова або з друзями

порибалити та назбирати грибів.

Життєрадісний і відвертий дідусь

вважає, що треба вести здоровий

спосіб життя, часто бувати на

свіжому повітрі, більше рухатися.

Тоді й лікарям роботи менше буде. 

Наступного року ветерану ви�

повниться 90. Вирішив, що святку�

ватиме в широкому колі, адже до

нього приїдуть не лише діти та

онуки. Обов’язково привітають ве�

терана й ті, з ким воював, з ким

працював, і ті, кого вернув майже з

того світу…

Â³êòîð ÀÍÓÔÐ²ªÂ. 

Ôîòî ç àðõ³âó ²âàíà Õèæêà

БОЖИЙ ДАР
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У місті Запоріжжі, на високій
кручі, де старий Дніпро багато
століть б’ється грудьми об бе&
рег Хортиці, від вересня 1997
року стоїть двометровий гра&
нітний хрест… Як пам’ять... Як
незагойна рана…

Те, що солдатські матері зуміли

зробити в Запоріжжі, не повторив

ніхто і ніде. Об’єднавшись у гро�

мадську організацію, вони горою

стали на захист прав військовос�

лужбовців строкової служби

Збройних Сил України, членів їх

сімей і… пам’яті синів, загиблих під

час виконання службових обов’яз�

ків у мирний час.

…Незабутній день відкриття

пам’ятного знаку. 12 вересня 1997

року в парку Металургів обласного

центру на скелястому березі Дніп�

ра було людно. Грала музика. Хтось

з присутніх тихо, не стидаючись

сліз, плакав, хтось міцніше при�

гортав до грудей портрет солдата,

стискав в змокрілих долонях буке�

ти осінніх квітів та паперові іконки

Богородиці… Матері з маленьким

Сином на руках, яка в березні 1990

року стала символом і покрови�

телькою боротьби матерів за долю

синів�солдатів і за нове Українське

військо. 

14 липня 1990 року на екстрено�

му Форумі солдатських матерів бу�

ло ухвалено резолюцію, звернення

матерів до воїнів строкової служби

усіх округів і флотів, та декларацію

про підконтрольність військової

служби в Україні. Вперше в історії

українського народу солдатські

матері в категоричній формі вима�

гали від вищого законодавчого ор�

гану країни переведення Зброй�

них Сил на систему професійної

армії та її деполітизації. 

Зводячи пам’ятний знак, матері

передусім прагнули застерегти

солдатів, прапорщиків, офіцерів і

генералів Збройних Сил України

від необдуманих вчинків, а

пам’ять про їхніх загиблих синів�

солдатів стояла невтомним сторо�

жем їхньої людяності та гідності.

Хрестились, поглядаючи на Дніп�

ро, Хортицю, високу могилу і

пам’ятний знак під білим покри�

валом…. 

Людське життя схоже на чо&
вен, який пливе безкрайнім
морем за курсом, відомим од&
ному Господу.

Здається, ніщо не зможе по&
рушити його визначений рух
до обрію. Ніщо і ніхто. Народ&
ження, дитячий садочок,
школа, армія, інститут, сім’я,
діти, дім, робота, старість,
онуки... 

На думці лише звершення і
здобутки та здоров’я дітей, а
хрест, який у кожного свій, ми,
здається, легко зможемо нести
за спиною, не відчуваючи ні
його ваги, ні його розмірів...
Хутчій, хутчій угору до верши&
ни. Та на слові військова служ&
ба, плин життя перервався...

Човен зупинився і розколов&
ся на дві частини — на ДО… і
ПІСЛЯ…

Із Звернення матерів — учасниць

Першого з’їзду солдатських мате�

рів України до воїнів строкової

АКТУАЛЬНО

ПАМ’ЯТНИК 
МАТЕРИНСЬКОЇ ЗАСТОРОГИ



служби всіх округів і флотів. Запо�

ріжжя, 8–9 вересня 1990 року:

«Солдати, матроси, сержанти!

Всі ви — наші діти. Кожен із вас —

чийсь син. Ви охороняєте наш

спокій… Але задумайтеся: чи спо�

кійно нам, матерям, коли у мирний

час у військах гинуть юнаки?

Діти, одумайтеся! Вам ще люби�

ти, одружуватися, ростити своїх ді�

тей. Не приносьте горя в чужий

дім, і горе не прийде у ваш. Ви муж�

чини, а мужчина повинен бути за�

хисником, а не вбивцею.

Закликаємо, бережіть один одно�

го, розставайтеся друзями, а не во�

рогами! Чекаємо вас додому здо�

ровими. Пам’ятайте про своїх

матерів».

Із спогадів Ганни Воробйової, го�

лови Запорізького міського Фонду

правового і соціального захисту сі�

мей військовозобов’язаних, загиб�

лих при виконанні службових

обов’язків у мирний час:

«Щопівроку проводжають матері

воїнів до війська. Ввіряють Богові

та командирам життя і здоров’я

своїх випестуваних, рідних крови�

ночок, понад усе чекають звістки,

мріють про радісну зустріч. І не

може бути по іншому. Адже життя

батьків продовжується в дітях, але

бува «нещасний випадок» на служ�

бі, як незбагненна кара, обриває

заведений плин подій, і поверта�

ються тоді сини до строку, хто —

скалічений, а хто — у цинковій

труні.

«Загинув, виконуючи службовий

обов’язок». Нічим не виміряти горя

матері. Нестерпний біль розриває

серце.. А треба жити далі, жити без

сина, берегти пам’ять і, якщо вис�

тачить сил, боротись за те, щоб з

іншими такого не сталося. Від січ�

ня 1995 року Запорізький Фонд

правового і соціального захисту сі�

мей військовозобов’язаних, загиб�

лих при виконанні службових

обов’язків у мирний час, бореться

за права військовослужбовців

строкової служби Збройних Сил

нашої держави, за права солдат�

ських матерів та вшанування

пам’яті загиблих синів�солдатів.

Ми прагнули створити не лише

місце материнської пам’яті, а й міс�

це материнської тривоги… Пам’ят�

ник — то зарубка на материнсько�

му серці і заклик до боротьби за

долю і права живих».

Із рішення Запорізької міськради

від 25 липня 1996 року №316:

«…У зв’язку з пропозицією місь�

кого Фонду правого і соціального

захисту сімей військовослужбов�

ців, загиблих при виконанні служ�

бових обов’язків у мирний час, про

спорудження пам’ятного знака в

місті Запоріжжі, виконавчий комі�

тет Запорізької міської ради на�

родних депутатів вирішив: провес�

ти відкритий конкурс на проект

пам’ятного знака та встановити

його у міському парку».

…Біле покривало, здається, падає

цілу вічність. У двометровій гра�

нітній брилі закам’яніли обриси

православного хреста і фігура

солдата із зброєю в руках, юнака,

призваного до війська. Тишу, як

постріл, рве розпачливий жіночий

крик: — Саша! Це ж мій Саша! Си�

ночку!

Із спогадів Євгенія Котлярова,

директора будівельної компанії

НВО «Анже»:

«…За радянських часів ніхто б не

дозволив зведення такого пам’ят�

ника. Майже два роки його проект

пробивався крізь тенета різних

інстанцій. Велика сірокраплиста

брила піддалася нашим майстрам�

каменярам лише з другої спроби.

Скульптор Дмитро Іванченко за

ідеєю запорізького історика і жур�

наліста Олександра Кривошия ви�

рубав з граніту двометровий

кам’яний хрест — пам’ятник вій�

ськовослужбовцям, загиблим при

виконанні службових обов’язків у

мирний час і… материнській

пам’яті. Я впевнений, пам’ятник не�

забаром набуде статусу Всеукраїн�

ського, бо О.П. Кривоший зумів

відчути біль тисяч материнських

сердець і передати енергетику ма�

теринської тривоги за долі сотень

тисяч живих солдатів…». 

Хрест ледве закарбувався на
закам’янілому уламку молодо&
го життя. Життя, яке обірва&
лось на підйомі... Життя моло&
де і праведне, бо юнак викону&
вав свій обов’язок перед Віт&
чизною. І в який спосіб він би
не загинув, це праведна ду&
ша….

Із виступу Павла Михайлика, у

1997 році першого заступника го�

лови Запорізької міської ради на�

родних депутатів з роботи вико�

навчих органів:

«…У березні 1990 року солдатські

матері Запоріжжя взялися рятува�

ти синів�солдатів та розбудовувати

українську армію. У 1995 році сол�

датські матері заснували Фонд

правового і соціального захисту сі�

мей військовозобов’язаних, загиб�

лих при виконанні службових

обов’язків у мирний час. Повсяк�

денна діяльність активістів Фонду

складна і різноманітна. І хоча за

статутом вони мають право захи�

щати інтереси лише сімей загиб�

лих військовослужбовців, йдуть на

зустріч кожній людині, котра звер�

нулась за допомогою. Солдатських

матерів Запоріжжя добре знають у

військових частинах гарнізону, де

вони зустрічаються з командуван�

ням, цікавляться умовами служби

воїнів, організовують для строко�

виків душевні, майже сімейні свята

з гостинцями від щирого серця, з

чаєм та випічкою. Спасибі, матері,

що дбаєте про живих і пам’ятаєте

про загиблих…!» 

— Отче наш, Ти що єси на небе�

сах! Хай святиться ім’я твоє… — лу�
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нає голос отця Володимира, нас�

тоятеля церкви Святого Миколая, а

наче у дзвін б’ють…. У великий цер�

ковний дзвін…. 

— В ім’я Отця і Сина, і Святого

Духа! 

Хрестяться згорьовані матері,

солдати, офіцери, депутати, поса�

довці міськдержадміністрації, жур�

налісти, лікарі «швидкої», праців�

ники міліції, школярі і випадкові

перехожі… 

Вирізьблена в граніті фігура
воїна — пам’ять про сина. Ма&
теринська душа наповнить її
своїми рідними незабутніми
рисами.

Короткий чубчик, кирпа&
тенький ніс, ластовиння — це
він, єдиний і незабутній син,
якого мати живим і здоровим
віддала у військо. Його усміх&
нене обличчя завжди перед
очима, хоча роки стирають з
пам’яті і події, і образи рідних
людей та друзів....

Із спогадів Тамари Карапейчик,

заступниці голови Запорізького

міського Фонду соціального і пра�

вового захисту сімей військовозо�

бов’язаних, загиблих під час вико�

нання службових обов’язків у мир�

ний час: 

«…Завдяки зусиллям запорізького

історика і журналіста О.П. Криво�

шия закрита колись тема набула

широкого громадського розголо�

су. Завдяки підтримці голови Запо�

різької міської ради народних де�

путатів О.С. Головка, його першого

заступника з роботи виконавчих

органів П.А. Михайлика, а також

директора НВО «Анже» Є. Котляро�

ва та скульптора Д. Іванченка пос�

тав перший в Україні і на теренах

СНД пам’ятник. Завдяки енергії со�

тень матерів, чиї сини служили і

служать у війську, ми здолаємо і

«казарменне хуліганство», і черс�

твість посадовців. Солдатські мате�

рі прагнуть зробити все від них за�

лежне, аби наша армія була нас�

правді школою мужності та патрі�

отичного виховання юнаків, аби з

неї повертались сини додому жи�

вими і здоровими...».

Кожна мати, яка пережила
свою дитину, плаче по&своєму.

Життя воїна обірвалось, від&
горіло, а материнський човен
пливе далі... Вже без сина&сол&
дата..

А вирізьблений з каменя
хрест так і залишиться навічно
незакінченим...

Це вічний біль і вічна мате&
ринська пам’ять...

Це мука і обов’язок нести по
життю недорізьблений сином
хрест.

Вічна материнська мука: не&
довчився, недокохав, недобу&
дував дім, не натішився дітка&
ми, не втомився на омріяній
роботі, не доглянув стареньку
матір… і не поховав.

Із виступу Олександра Криво�

шия, автора пам’ятного знака

військовослужбовцям, загиблим

при виконанні службових обов’яз�

ків у мирний час.

«…Впродовж десятиліть громад�

ській думці дозволялося говорити

тільки про «ратні подвиги» непере�

можної радянської армії і, боронь

Боже, торкнутися її проблем. На�

віть тих, що були пов’язані з каліц�

твом чи загибеллю військовослуж�

бовця. З нашої мовчазної згоди

творилося зло, а цинкові домови�

ни приходили у батьківські хати

замість листів. Одним із перших у

березні 1990 року повстав проти

цього зла Запорізький комітет сол�

датських матерів. 

У матерів України сьогодні єдине

прагнення і єдиний біль: щоб їхні

сини поверталися із війська живи�

ми і здоровими, не були скалічені

ані фізично, ані морально. Хіба та�

ке бажання може розходитися з ін�

тересами української армії, з інте�

ресами усього суспільства? Сол�

датські матері, які вже ніколи не

побачать своїх синів, прагнуть

зробити все, щоб такого не трапи�

лося з іншими. Хай цей пам’ятник

буде материнським застережен�

ням солдатам, сержантам, прапор�

щикам і офіцерам Збройних Сил

України від необдуманих вчинків. 

Військовослужбовці, покладіть

край нестатутним відносинам, ад�

же ви сини й онуки солдатських

матерів, які у березні 1990�го року

першими піднялися на боротьбу за

національні Збройні Сили Украї�

ни, а в 1997�му вибороли право

встановити цей, єдиний на всьому

пострадянському просторі, пам’ят�

ник материнської застороги…».

…У місті Запоріжжі, на висо&
кій кручі, де старий Дніпро ба&
гато століть б’ється грудьми об
берег Хортиці, від вересня 1997
року стоїть двометровий гра&
нітний хрест… Як пам’ять... Як
незагойна рана і докір…

Як пам’ятник материнської
застороги і пам’яті...

Îëåêñà ÐÀÄÎ×ÈÍ, ì. Çàïîð³ææÿ, 

Ôîòî Îëåêñàíäðà ÊÐÈÂÎØÈß 

òà Ñåðã³ÿ ËÀÂÐÎÂÀ
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Солдати, матроси, сержанти!

Всі ви — наші діти. Кожен із вас — чийсь

син. Ви охороняєте наш спокій… Ви мужчини,

а мужчина повинен бути захисником, добрим

товаришем, побратимом, якими були ваші

пращури — запорожські козаки.

Закликаємо, бережіть один одного,

розставайтеся друзями! Чекаємо вас додому

здоровими. Пам’ятайте про своїх матерів…»



Патріотизм — якість, яку потріб�

но виховувати змалечку. Лише тоді

любов до Батьківщини, повага до

традицій свого народу наповнять

справжнім змістом та глибоким

сенсом становлення молодого по�

коління українців.

В усі часи справжні патріоти

виховували власних дітей на

прикладах доблесті й мужності,

вірності й героїзму поколінь,

на яких ґрунтується історія Ук�

раїни.

У сімейних фотоальбомах від�

найдеться чимало світлин, які мог�

ли б увійти у славетний фотоліто�

пис того, як зростають справжні

патріоти України. 

Оскільки кожна мить — непов�

торна, отже — унікальна, ми запро�

шуємо всіх Вас — і професійних

фотомитців, і фотоаматорів — взя�

ти участь у фотоконкурсі «ПІД�

РОСТАЮТЬ КОЗАКИ».

З ініціативою його проведення

виступив колектив Центрального

друкованого органу Міністерства

оборони України журналу «Вій�

сько України». 

Журналістський почин підтрима�

ли: керівник ТзОВ «Онікс Союз»

Геннадій Частяков, почесний прези�

дент Благодійного фонду імені двічі

Героя Радянського Союзу О.Г. Молод�

чого Олександр Шкурат та отаман

Спасо�Преображенського полку

МГО «Козацтво Запорозьке» генерал�

полковник козацтва Сергій Півченко.

Фотоілюстрації потрібно надсила�

ти в електронному вигляді на e–mail:

viysko2003@ukr.net. без обробки у

форматі JPEG�файл, розподільною

здатністю 300 dpi, до 3 000 кб.

Кращі світлини друкуються на

шпальтах «Війська України».

Фотоконкурс триває до 14 жов�

тня 2012 року, Свята Покрови Бо�

жої Матері, святої покровительки

всіх козаків.

Надсилаючи знімок, не забудьте

вказати своє прізвище, ім’я та по

батькові, вік, електронну та пошто�

ву адреси, контактний телефон,

назву роботи, а також місце, час

зйомки та подію, під час якої було

зроблено світлину.

Чекаємо на Ваші роботи!

Фотоконкурс
«ПІДРОСТАЮТЬ КОЗАКИ»

Þð³é Ðîìàíèøèí

(ì. Ëüâ³â)

Ñåðã³é Äåìåíò³ºíêî 

(ì. Ñ³ìôåðîïîëü)



Ôîòî Þð³ÿ Ïîäîðîæíîãî

Ãåííàä³é ×àñòÿêîâ:

«Ïàòð³îòèçì ïëåêàºòüñÿ

ç äèòèíñòâà!»



Ôîòî ²ãîðÿ Òàëàï³íäîâà


