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«Íèí³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè á³ëüøå ï'ÿòäåñÿòè

â³äñîòê³â â³éñüêîâîñëóæáîâö³â – çà êîíòðàêòîì. Àëå ìè

ðóõàºìîñÿ äàë³. Ñòîâ³äñîòêîâèé ïåðåõ³ä íà êîíòðàêòíó

àðì³þ çàëåæèòü â³ä ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, áþä-

æåòó äåðæàâè. Ä³º ïðîãðàìà, ÿêà ïåðåäáà÷àº ñîö³àëü-

íå çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïîñèëåííÿ ãðî-

øîâîãî óòðèìàííÿ â óñ³õ ðîäàõ â³éñüê. Ìè ðîçïî÷àëè ç

Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë. Íàñòóïíèé êðîê — äåñàíòí³

â³éñüêà. Òàêîæ òðèâàº ðåôîðìóâàííÿ öåíòðàëüíèõ â³é-

ñüêîâèõ óïðàâë³íü, ìîäåðí³çóºòüñÿ ðàäÿíñüêà òåõí³êà.

Ïåðåêîíàíèé, ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óêðà¿íñüêà àðì³ÿ

áóäå êîíòðàêòíîþ, âèñîêîïðîôåñ³éíîþ».

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷



«ПЕРСПЕКТИВА
2012» —
курс на армію європейського типу
Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè ç 18 âåðåñíÿ äî 4 æîâòíÿ òðèâàâ

êîìïëåêñ äîñë³äíèöüêèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ êîìàíäíî-

øòàáíèõ íàâ÷àíü «Ïåðñïåêòèâà-2012» ç îðãàíàìè â³éñüêîâîãî

óïðàâë³ííÿ òà â³éñüêàìè (ñèëàìè). Âîíè ñòàëè ïîì³òíîþ ïîä³ºþ

â æèòò³ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ àðì³¿. 
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ÇÀÂÄÀÍÍß ÄËß ÀÐÌ²¯

У червні поточного року Ука�
зом Президента була введена в
дію нова редакція Воєнної
доктрини України. Фахівці
відразу зазначили, що доку�
мент принципово відрізняєть�
ся від попереднього. І насам�
перед тим, що нова доктрина
оперує не загальним поняттям
«військова безпека», як раніше,
а більш конкретним – «вій�
ськовий конфлікт», що дає
змогу повніше визначити всі
складові політики держави у
цій сфері, у тому числі напрям�
ки вдосконалення підготовки
військ (сил) до виконання зав�
дань за призначенням в умо�
вах наявності сучасних та пер�
спективних ризиків і загроз.

Нові нормативні акти став�
лять більш відповідальні зав�
дання перед Збройними Сила�
ми України. І вирішувати їх
вкрай складно. 

Начальник Генерального
штабу — Головнокомандувач
Збройних Сил України гене�
рал�полковник Володимир За�
мана невипадково зазначив з
цього приводу: «Проблеми на�
копичувалися роками і приз�
вели до того, що сьогодні осно�
ву бойового складу ЗСУ станов�
лять військові частини, уком�
плектовані лише на 15–50% від
штатів воєнного часу, які не го�
тові до ефективних дій у сучас�
них умовах… Неналежне мате�
ріально�технічне забезпечення
насущних потреб армії в попе�
редні роки призвело до скоро�
чення переважно бойових
частин та накопичення над�
лишкового людського ресурсу
в структурах забезпечення. 

Тож сьогодні ми намагаємо�
ся утримувати фактично «па�
перові» Збройні Сили — за чи�
сельністю одні з найбільших у
Європі, а за всіма іншими па�
раметрами (соціальними
стандартами військової служ�
би, рівнем підготовки та тех�
нічної готовності озброєння)
значно слабші від армій сусід�
ніх європейських країн.

Найбільше турбує невідпо�
відність Збройних Сил вимо�
гам, продиктованим характе�
ром сучасних збройних кон�
фліктів, яким притаманні
швидкоплинність, застосуван�

ПЕРСПЕКТИВА
2012

ММММ іііі нннн іііі сссс тттт рррр     оооо бббб оооо рррр оооо нннн ииии     УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     

ДДДД мммм ииии тттт рррр оооо     СССС аааа лллл аааа мммм аааа тттт іііі нннн::::
«««« ВВВВ пппп ееее рррр шшшш ееее     зззз аааа     оооо сссс тттт аааа нннн нннн іііі     рррр оооо кккк ииии     ЗЗЗЗ бббб рррр оооо йййй нннн іііі     СССС ииии лллл ииии
УУУУ кккк рррр аааа їїїї нннн ииии     пппп оооо вввв ееее рррр нннн уууу лллл ииии сссс яяяя     дддд оооо     вввв іііі дддд пппп рррр аааа цццц юююю вввв аааа нннн нннн яяяя
нннн аааа вввв ииии кккк іііі вввв     дддд ееее сссс аааа нннн тттт уууу вввв аааа нннн нннн яяяя     нннн ееее     лллл ииии шшшш ееее     оооо сссс оооо бббб оооо вввв оооо гггг оооо
сссс кккк лллл аааа дддд уууу ,,,,     аааа     йййй     вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв оооо їїїї     тттт ееее хххх нннн іііі кккк ииии ....
ХХХХ аааа рррр аааа кккк тттт ееее рррр нннн оооо юююю     оооо зззз нннн аааа кккк оооо юююю     нннн аааа вввв чччч аааа нннн ьььь     сссс тттт аааа лллл оооо
мммм аааа сссс оооо вввв аааа нннн ееее     зззз аааа сссс тттт оооо сссс уууу вввв аааа нннн нннн яяяя     аааа вввв іііі аааа цццц іііі їїїї ,,,,     аааа     тттт аааа кккк оооо жжжж
тттт ееее ,,,,     щщщщ оооо     пппп лллл іііі чччч 



 оооо 



 пппп лллл іііі чччч     зззз
вввв іііі йййй сссс ьььь кккк оооо вввв оооо сссс лллл уууу жжжж бббб оооо вввв цццц яяяя мммм ииии     кккк оооо нннн тттт рррр аааа кккк тттт нннн оооо їїїї
тттт аааа сссс тттт рррр оооо кккк оооо вввв оооо їїїї     сссс лллл уууу жжжж бббб ииии     нннн аааа     пппп оооо лллл іііі гггг оооо нннн аааа хххх
вввв ииии кккк оооо нннн уууу вввв аааа лллл ииии     зззз аааа вввв дддд аааа нннн нннн яяяя     рррр ееее зззз ееее рррр вввв іііі сссс тттт ииии»»»» ....

Êðàùèì — íàãîðîäè â³ä ì³í³ñòðà
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ня високоточної зброї і висо�
комобільних підрозділів. З ог�
ляду на це і триватиме подаль�
ша трансформація вітчизня�
ного війська у нову армію єв�
ропейського типу».

До речі, слід зазначити, що у
Воєнній доктрині наголошу�

ється на позаблоковому ста�
тусі України. Аналізуючи су�
часні збройні конфлікти в
різних частинах світу, керів�
ництво ЗСУ дійшло висновку,
що в найближчій перспекти�
ві треба відмовитися від кіль�
кісно великих збройних сил
мобілізаційного типу, які дер�
жава утримувати не може.
Враховуючи те, що за наявни�
ми прогнозами агресія Украї�
ні не загрожує, відтак держа�
ва має 5–6 років, аби перетво�
рити Збройні Сили в компак�
тну, технологічно сучасну та
професійну армію, здатну
захистити її територіальну ці�
лісність.

Як зазначив начальник укра�
їнського Генштабу генерал�
полковник Володимир Зама�
на, навчання, що проходили в
минулому і позаминулому ро�
ках, виявили серйозні пробле�
ми у взаємодії між видами
Збройних Сил. Тому на вимогу

Верховного Головнокоманду�
вача нині переглядаються уп�
равлінські структури армії.
Про масштаб перетворень
свідчать цифри: потрібно у
п'ять разів зменшити кількість
і в три�чотири рази чисель�
ність особового складу органів
управління. В основу перспек�
тивної системи управління
планується покласти міжвидо�
вий принцип керівництва уг�
рупованнями військ. Зали�
шиться Генеральний штаб, до
якого будуть структурно вклю�
чені штаби видів Збройних
Сил з певними завданнями і
функціями, два оперативні ко�
мандування і командування

Військово�Морськими Силами
в Криму. Всі вони займати�
муться спільною підготовкою
Сухопутних, Військово�Повіт�
ряних та Військово�Морських
Сил.

Саме перевірка життєздат�
ності цих положень і була пок�
ладена в основу підготовки і
проведення підсумкових нав�
чань цього року. Також нові
підходи полягали в тому, що
забезпечувався максималь�
ний реалізм навчання із забо�
роною «показух». Для стиму�
лювання командирів всіх ла�
нок діяти «по�бойовому» та без
оглядки на перевіряючих було

чітко вказано, що ніяких роз�
борів «польотів» з призначен�
ням «кращих», «гірших» та по�
шуком «винних» не буде.

Всього до комплексу дослід�
ницьких та експерименталь�
них командно�штабних нав�
чань «Перспектива�2012» були
залучені практично всі меха�
нізовані, високомобільні де�
сантні, артилерійські частини
і з'єднання, а також військові
підрозділи інших видів і родів
військ, які увійдуть до пер�
спективної структури Зброй�
них Сил України. В ході нав�
чання на базі управлінь армій�
ських корпусів були створені
два оперативних командуван�
ня, які виконували завдання у
новій перспективній структу�
рі Збройних Сил.

Ñåðã³é ÒÈÒÅÍÊÎ

ПЕРСПЕКТИВА
2012

Õî÷à äåÿê³ ÇÌ² íàâ³òü ïîñï³øèëè îãîëîñèòè ö³ íàâ÷àí-

íÿ ðåïåòèö³ºþ «êîíôë³êòó ç Ðîñ³ºþ». À äåõòî ñïðîáó-

âàâ ñïåêóëþâàòè íà òåì³ ï³äãîòîâêè äî â³äáèòòÿ Óêðà¿-

íîþ àãðåñ³¿ ç áîêó ³íøèõ ñóñ³ä³â. Àëå ó áóäü-ÿêîìó âè-

ïàäêó ìåòà â³éñüêîâèõ – íàâ÷àòèñÿ â³éñüêîâ³é ñïðàâ³

íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³. Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè

ç êîæíèì ðîêîì öå âäàºòüñÿ ðîáèòè âñå êðàùå.



ПЕРСПЕКТИВА
2012

24 âåðåñíÿ
Óæãîðîäñüêà ä³ëÿíêà ïîë³ãîíó 

128-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè

Ðîòíå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ç áîéîâîþ
ñòð³ëüáîþ ç ï³äðîçä³ëàìè 128-¿ îê-
ðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè.

25 âåðåñíÿ
Ïîë³ãîí «Ïðèáàí» 

(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)

Áàòàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ
ç äåñàíòóâàííÿì ï³äðîçä³ëó 80-ãî
îêðåìîãî àåðîìîá³ëüíîãî ïîëêó.

21 âåðåñíÿ
240-é öåíòð ï³äãîòîâêè ï³äðîçä³ë³â

ÑÂ ÇÑÓ (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)

Åêñïåðèìåíòàëüíå òàêòèêî-ñïåö³-
àëüíå íàâ÷àííÿ ï³äðîçä³ë³â Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè.

3 æîâòíÿ

Áàòàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ
ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåìè «MILES»
òà äåñàíòóâàííÿì ï³äðîçä³ëó 95-¿
îêðåìî¿ àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãàäè. 

4 æîâòíÿ

Áàòàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ
ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ ç ï³äðîçä³ëîì
30-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè.

21-25 âåðåñíÿ
ì. Áîëãðàä (Îäåñüêà îáëàñòü)

Áàòàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ
çâåäåíîãî çàãîíó 79-¿ îêðåìî¿
àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãàäè ç ïðàêòè÷-
íèì äåñàíòóâàííÿì. 

Ðîçâ³äíèêè â äîçîð³
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25 âåðåñíÿ
239-é ïîë³ãîí «Íîâîìîñêîâñüêèé»

(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)

Òàêòèêî-ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ ³ç
194-ì ïîíòîííî-ìîñòîâèì çàãî-
íîì Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè
òðàíñïîðòó Óêðà¿íè.

28 âåðåñíÿ-3 æîâòíÿ

Áàòàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ
ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ òà äåñàíòó-
âàííÿì ï³äðîçä³ëó 25-¿ îêðåìî¿
ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíî¿ áðèãàäè. 

17-20 âåðåñíÿ

Àåðîäðîì «Áåëüáåê» (Êðèì)

Ëüîòíî-ìåòîäè÷íèé çá³ð âèíèùó-
âàëüíî¿ àâ³àö³¿ ç â³äïðàöþâàííÿì
ëüîòíî-òàêòè÷íèõ âïðàâ ç âèêîíàí-
íÿì ïðàêòè÷íèõ ïóñê³â êåðîâàíèõ
ðàêåò «ïîâ³òðÿ-ïîâ³òðÿ» ïî ïîâ³òðÿ-
íèõ ì³øåíÿõ.

24 âåðåñíÿ
Ïîë³ãîí «Àíãàðñüêèé» (Êðèì)

Ðîòíå òàêòè÷íå òà äâîñòîðîííº áà-
òàëüéîííå òàêòè÷íå íàâ÷àííÿ ç ï³ä-
ðîçä³ëàìè 36-¿ îêðåìî¿ áðèãàäè
áåðåãîâî¿ îáîðîíè. 

24-28 âåðåñíÿ
Ïîë³ãîí «×àóäà» ÄÍÂÖ ÇÑ Óêðà¿íè

(Êðèì)

Êîìïëåêñ òàêòè÷íèõ íàâ÷àíü ç áî-
éîâîþ ñòð³ëüáîþ ç â³éñüêîâèìè
÷àñòèíàìè òà ï³äðîçä³ëàìè ïðîòè-
ïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè.



ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ËËÅÃÅÍÄÀ

Знищуючи умовних диверсантів,

десантники випробували надсучас�

ні ПТРК, парашутні системи й так�

тичні костюми, і разом з тим отри�

мали неоціненний досвід зі страте�

гії і тактики модерного ведення

бою. На Житомирщині у рамках

національних експериментально�

дослідницьких навчань «Перспек�

тива�2012» — аби очистити «район

конфлікту від диверсійно�розвіду�

вальних груп противника та неза�

конних збройних формувань» —

залучили майже 900 військовос�

лужбовців та 145 одиниць техніки,

Реалізацію легенди навчань Сухо�

путними військами з повітря під�

тримувала армійська авіація — вер�

тольоти Мі�8 і Мі�24 разом із леген�

дарними винищувачами від КБ іме�

ні Сухого.

Головна мета навчань — досліди�

ти аспекти управління та виявити

усі тонкощі взаємодії міжвидових

підрозділів. А також практично ап�

робувати нові форми і способи

застосування тактичної групи.

Особливість її полягала саме у

злагодженості дій спецназу, авіації

та Сухопутних військ. Основу між�

видової Тактичної групи склали

підрозділи військових частин 8�го

армійського корпусу, яким коман�

дує генерал�лейтенант Петро Лит�

вин. А дії особового складу оціню�

вав особисто Міністр оборони Ук�

раїни Дмитро Саламатін.

«Специфіка цих занять у тому,

що навчання відпрацьовані у ди�

наміці, а не у статиці», — проко�

ментував родзинку головних цьо�

горічних військових тренувань

заступник начальника Генераль�

ного штабу Збройних Сил Украї�

ни генерал�лейтенант Віктор Му�

женко.

Розпочались «бойові дії» з висад�

ки груп спецназу. Рота 95�ї окремої

аеромобільної бригади на верто�

льотах Мі�8, використовуючи но�

вітні керовані парашутні системи

«Статус», вийшла у район призна�

чення. Там — теж у взаємодії з во�

долазними парами спецпризна�

чення — воїни у смугастих тільни�

ках захопили вигідні рубежі для

форсування річки тактичною гру�

пою. З повітря десант прикривали

літак�розвідник Су�24МР та пара

ударних вертольотів 3�го окремо�

го полку армійської авіації, яка

шквалом вогню громила позиції

«противника». 

За усім цим у режимі реального

часу спостерігали командири: над

місцевістю, де проходила опера�

ція, у по�

вітрі кружляв

БПЛА (безпілот�

ний літальний апарат),

який передавав відеозображення

на спеціальний пункт управління.

Це місце — справжній мозковий

центр навчань, де офіцери за до�

помогою комп'ютерів та «безпі�

лотника» виявили противника за

лічені хвилини. А потім дали точні

команди і цінні для бійців ввідні.

Такі пункти управління — майбут�

нє армії. «Якщо Другу світову війну

називали війною моторів і зброї,

то сучасну називають війною ви�

соких технологій. Принаймні та�

кого висновку спочатку дійшли ті,

хто воював у Іраку в 2003 році, ни�

ні це вже аксіома стратегії», — за�

певнив журналістів начальник Жи�

томирського військового інститу�

ту імені С.П. Корольова Національ�

ного авіаційного університету

генерал�майор Юрій Даник.

Житомирські десантники отри�

мали команду — форсувати водну

перешкоду! Подібними завданнями

їх здивувати неможливо — за ос�

танні роки такі задачі вони викону�

вали неодноразово. Але отримавши

Ïåêåëüíèé äåíü âèäàâñÿ íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ íà

Æèòîìèðñüêîìó â³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³:

äåñàíòóðà îáëèâàëàñÿ ïîòîì, àáè «òåðîðèñòè»

ïî ïîâí³é «îòðèìàëè íà ãîð³õè», à ìåõàí³çîâàí³

÷àñòèíè óñï³øíî äîëàëè 15 ê³ëîìåòð³â âîäíî¿

ïåðåøêîäè. Ïðîòå ï³ñëÿ áîþ çàõèñíèêè

Áàòüê³âùèíè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èòè ï³ä

âèñòóïè â³éñüêîâèõ ìóçèêàíò³â.



ввідну від

вищого керів�

ництва, навіть вете�

рани військової служби

«втратили мову»: ширина ділянки,

яку аеромобільному підрозділу до�

велося форсувати вплав на броне�

техніці, сягала майже 15 кілометрів! 

Переправу Тактичної групи че�

рез водну перешкоду забезпечува�

ли військовослужбовці 12�го інже�

нерного полку, що дислокується у

Новоград�Волинському, а прик�

риття переправи від повітряного

противника в цей час здійснювали

зенітні установки ЗУ�23 та 2С6

«Тунгуска». 

Варто зазначити, що одна рота

може обладнати понтонно�мосто�

ву переправу через річку шириною

до 120 метрів за мінімально відве�

дений часовий проміжок. Під час

навчань військовослужбовці інже�

нерного полку склали ще й 60�тон�

ний пором, який пересувався за

допомогою буксирно�моторних

катерів, і за один рейс дозволяв пе�

реправити на інший берег водної

перешкоди, наприклад, мінометну

батарею або танковий взвод.

До речі, щодо танкістів: вперше

для новобранців навчання прово�

дили за новим сценарієм, де все бу�

ло абсолютно натурально. Між тим

найскладнішим для них став про�

хід танка під водою. Офіцери заз�

начали, що подібне вміння екіпажу

схоже на самурайський меч, адже

шліфується роками. Тож можна

вважати, що на Житомирському

полігоні було не ефектне шоу, а

справжня бойова робота, у якій

танкісти достойно проявили себе.

Адже підводне плавання – точніше,

ходіння, почасти рятує не тільки

броньовану бойову одиницю і екі�

паж від ураження артснарядом, а й

докорінно змінює хід бою. Отже,

виважена тактика проходу і стала

запорукою успіху танкових екіпа�

жів у Житомирі, – запевнили вій�

ськові експерти. 

Навчання продовжилось на так�

тичному полі, де розвідка виявила

умовне збройне формування чи�

сельністю до 600 чоловік. Аби зу�

пинити його подальше просуван�

ня, вогневі удари нанесли штурмо�

вики Су�25 у співпраці з ланкою

вертольотів Мі�24 і артилерій�

ською групою. «Зачищати» тери�

торію знову ж таки довірили роті

десанту, яку доправили на місце

бою вертольотами Мі�8. Десан�

тники за сигналом командира

міжвидової Тактичної групи пол�

ковника Михайла Забродського

практично під шквальним вогнем

артилерії нищили «противника».

Одночасно з розгромом незакон�

них збройних формувань були

проведені бойові дії в районах, що

контролювалися «бойовиками».

Операція тривала до повного очи�

щення району конфлікту від ди�

версійно�розвідувальних сил та

незаконно створених збройних

формувань. 

«Важко у навчанні — легко у

бою», — крилатий вислів генералі�

сімуса Суворова житомирські вій�

ськові навіть не перефразували: до

«Перспективи — 2012» посилено

«ßêùî Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó íàçèâàëè â³éíîþ

ìîòîð³â ³ çáðî¿, òî ñó÷àñíó íàçèâàþòü â³éíîþ

âèñîêèõ òåõíîëîã³é. Ïðèíàéìí³ òàêîãî

âèñíîâêó ñïî÷àòêó ä³éøëè ò³, õòî âîþâàâ ó

²ðàêó â 2003 ðîö³, íèí³ öå âæå àêñ³îìà

ñòðàòåã³¿», — çàïåâíèâ æóðíàë³ñò³â

íà÷àëüíèê Æèòîìèðñüêîãî â³éñüêîâîãî

³íñòèòóòó ³ìåí³ Ñ.Ï. Êîðîëüîâà

Íàö³îíàëüíîãî àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó

ãåíåðàë-ìàéîð Þð³é Äàíèê

Íàéñêëàäí³øèì äëÿ òàíê³ñò³â ñòàâ ïðîõ³ä

áîéîâî¿ ìàøèíè ï³ä âîäîþ. Îô³öåðè

çàçíà÷àëè, ùî ïîä³áíå âì³ííÿ åê³ïàæó

ñõîæå íà ñàìóðàéñüêèé ìå÷, àäæå

øë³ôóºòüñÿ ðîêàìè.



готувалися кілька місяців поспіль.

І офіцери, і солдати стверджують,

що під час подібних широкомас�

штабних навчань усе має відпові�

дати сучасним вимогам — і техні�

ка, і люди. Витривалість і винахід�

ливість, наприклад, розвідників пе�

ревіряли у нових умовах:

традиційну стежку розвідника за�

мінили на психологічну смугу пе�

решкод, де солдата від виконання

завдання постійно щось відволі�

кало. Але боєць зобов’язаний проя�

вити витримку і кмітливість, аби

дійти до мети.

«Гучний звук і вибухи дуже діють

на психіку людини. Дим, у якому

важко дихати — це також психічне

навантаження, яке впливає на фі�

зичні данні солдата — яким би він

не був підготовленим», – пояснив

командир відділення 2�го розвіду�

вального взводу 54�го розвідуваль�

ного батальйону старший сержант

Костянтин Дорогулько. – У таких

умовах треба вміти володіти со�

бою і переключатися на виконан�

ня завдання, яке ставить команду�

вання».

Залпи різних калібрів стрілець�

кої зброї і артилерії, маневри бро�

нетехніки та залучення гвин�

токрилів – відтепер тактичні збо�

ри проходитимуть саме так. До то�

го ж без жодних попереджень та

підготовки. Адже навчання мають

бути максимально наближеними

до бойових умов, аби кожен укра�

Ïðîòèçåí³òíèé ìàíåâð

Ï³ä ÷àñ ïîä³áíèõ øèðîêîìàñøòàáíèõ

íàâ÷àíü óñå ìàº â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì

âèìîãàì — ³ òåõí³êà, ³ ëþäè. 



їнський воїн — не зважаючи на те,

які погони він носить на плечах —

був готовий до оборони рідної

землі.

По закінченню навчань кращі

військовослужбовці отримали по�

дяки та заохочення Міністра обо�

рони України та Начальника Гене�

рального штабу — Головнокоман�

дувача ЗС України. Керівник обо�

ронного відомства Дмитро

Саламатін дав наступну оцінку ді�

ям особового складу: «Міжвидова

Тактична група виконала постав�

лені завдання на «відмінно». Нав�

чання «Перспектива�2012» проде�

монстрували професійність

Збройних Сил України і довели го�

товність армії діяти в умовах, що

швидко змінюються, та реагувати

на сучасні виклики у світі»,.

Дмитро Саламатін підкреслив,

що вперше за останні роки Зброй�

ні Сили України повернулися до

відпрацювання навиків десанту�

вання не лише особового складу, а

й військової техніки. А характер�

ною ознакою навчань стало масо�

ване застосування авіації, а також

те, що пліч�о�пліч з військовослуж�

бовцями контрактної та строкової

служби на полігонах виконували

завдання резервісти.

Ознайомившись з перебігом

навчань та використанням у них

здобутків вітчизняного оборон�

прому, Президент України — Вер�

ховний Головнокомандувач

Збройних Сил України Віктор Яну�

кович дав власний прогноз роз�

витку української армії: 

«Нині у Збройних Силах України

більше п’ятдесяти відсотків вій�

ськовослужбовців – за контрак�

том. Але ми рухаємося далі. Стовід�

сотковий перехід на контрактну

армію залежить від фінансового

забезпечення, бюджету держави.

Діє програма, яка передбачає соці�

альне забезпечення військовос�

лужбовців, посилення грошового

утримання в усіх родах військ. Ми

розпочали з Військово�Морських

Сил. Наступний крок — десантні

війська. Також триває реформу�

вання центральних військових уп�

равлінь, модернізується радянська

техніка. Переконаний, що най�

ближчим часом українська армія

буде контрактною, високопрофе�

сійною».

Комплекс дослідницьких експе�

риментальних командно�штаб�

них навчань «Перспектива�2012»

став першим практичним резуль�

татом в процесі створення армії

нового зразка. Адже під час нав�

чань різні види та роди військ від�

працьовували взаємодію між со�

бою та виконували спільні завдан�

ня за призначенням у перспектив�

ній структурі Збройних Сил

України. До того ж активно вико�

ристовувались елементи сучасної

системи управління боєм, індиві�

дуальні засоби цифрового зв'язку і

навігації, було апробовано новітні

зразки озброєнь і техніки — «Ком�

бат», «Стугна», БТР�3, БТР�4, ком�

плекс керованої артилерійської

зброї «Квітник» та форму одягу,

яка якісно відрізняється від попе�

редніх зразків. 

«ÕÒÎ ÑÊÀÇÀÂ, ÙÎ ÌÓÇÈÖ²

ÍÅÌÀª Ì²ÑÖß ÍÀ Â²ÉÍ²?!!»

Втомлених — проте задоволе�

них результатом навчань — бійців

надвечір чекав сюрприз: вкотре у

польових умовах оркестр, балет та

солісти Чернігівського військово�

музичного центру Сухопутних

військ ЗС України дали грандіоз�

ний концерт для учасників «Пер�

спективи — 2012». Оскільки пого�

жої днини не було, артисти співали

та танцювали у величезному по�

льовому наметі.

Військові оркестранти та солісти

виконали відомі національні та

світові музичні твори, серед яких

пісні Таісії Повалій «Рідна земля»,

Анатолія Матвійчука «Єдина роди�

на», Віктора Сігала «Солдат спецна�

зу» та інші. 

Військовослужбовцям настільки

сподобався виступ артистів у пого�

нах, що останніх наперебій запро�

шували до своїх військових гарні�

зонів на святкування 21�ї річниці

Збройних Сил України.

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ
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Під покровом ночі морпіхи здій�

снили 120�кілометровий марш з

пункту постійної дислокації до Ан�

гарського полігону, де після неве�

ликої оперативної паузи розпоча�

ли пошук бойовиків. Роль їхніх

«супротивників» зіграла гірсько�

піхотна рота окремої бригади бе�

регової оборони, для якої морські

піхотинці були таким самим неза�

конним збройним формуванням.

«Воїни гір» отримали завдання по�

силити охорону важливого дер�

жавного об’єкту та не допустити

проникнення незаконних зброй�

них формувань у гірсько�лісисті

райони Криму. Тож і застосували

військову хитрість: обладнали хиб�

ний базовий табір так, аби з підхо�

дом до нього головних сил ворога

мати можливість використати

тактичну перевагу ведення вогню

із засідки. У лісі навколо об’єкту

розосередили секрети та дозори... 

Над полігоном лунає гуркіт мото�

рів броньованої техніки, морпіхи

розпочинають атаку виявленого

базового табору. Командир баталь�

йону морської піхоти підполков�

ник Дмитро Делятицький приймає

рішення десантувати роту бійців у

тил противника. Для підтримки дій

основних сил на бойовий курс ля�

гають вертольоти МІ�24.

Ось і перша зустріч. На підсту�

пах до гірської дороги, де про�

тивник обладнав засідку, зав’язу�

ється короткий бій. Але ті, хто

ПЕРСПЕКТИВА
2012

Äëÿ ìîðñüêèõ ï³õîòèíö³â ëåãåíäà íàâ÷àíü áóëà îê-
ðåñëåíà òàê: ó ðàéîí³ ãîðè Êîëàí — Áà¿ð âèÿâëåíî
îçáðîºíèé çàã³í ÷èñåëüí³ñòþ áëèçüêî 100 ÷îëîâ³ê.
Áîéîâèêè çàõîïèëè âàæëèâèé äåðæàâíèé îá'ºêò, íà
ÿêîìó îáëàäíàëè áàçó ³ ðîçïî÷àëè íàêîïè÷óâàòè
çáðîþ, òåõí³êó ³ ëþäñüê³ ðåñóðñè. Êîìàíäèð áàòàëü-
éîíó ìîðñüêî¿ ï³õîòè îòðèìàâ íàêàç çíàéòè òà çíè-
ùèòè íåçàêîííå çáðîéíå ôîðìóâàííÿ.
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перебував у засідці, аж ніяк не ба�

жають битися до останньої крап�

лі крові. У них інша мета: переко�

нати морських піхотинців, що ті

рухаються у вірному напрямі, і

заманити у пастку. Відтак, зіміту�

вавши супротив, гірські стрільці

відступають.

Морпіхи зараховують собі пер�

шу перемогу — дорогу у гори від�

крито!

Колона їхнього батальйону

швидко виходить на плато, роз�

гортається у бойовий порядок та

зухвалою атакою з різних напрям�

ків намагається опанувати і зни�

щити виявлений базовий табір.

Але у реальному житті не все так

просто. Фактично з�під землі з’яв�

ляються дві бойові машини гір�

ських піхотинців, які завдають нес�

подіваного удару у відповідь та

зникають у напрямку табору. Мор�

ські піхотинці просуваються далі.

Їхня мінометна батарея розгорта�

ється на визначеному рубежі, аби

підтримати основні сили. 

Втім противник приготував ще

один неприємний сюрприз. 

Ось і саме вогневе зіткнення!

Розпочинається запеклий бій, і в

той час, коли батальйон морської

піхоти заходив до умовного табо�

ру, на вогневий рубіж вийшла бро�

негрупа гірської піхоти в кількості

6 машин і нанесла вогневий удар.

Щонайменше 10 одиниць техніки

морпіхів було знищено. Але на до�

помогу морякам знов приходять

гелікоптери Мі�24. Мінометна ба�

тарея веде вогонь по виявлених ці�

лях. Основні сили батальйону втя�

гуються під покров дерев.

Кульмінацією навчань став бій

на території колишньої військової

частини, яка на сьогодні поросла

чагарником. Тут бійці обох «воро�

гуючих сторін» показали справ�

жню майстерність у маскуванні та

веденні бойових дій з використан�

ням штучних споруд. 

Командир батальйону морської

піхоти підполковник Дмитро Де�

лятицький розповів: «В ході актив�

ної фази навчань найважчим було

виявити засідки противника, адже

вони діяли у знайомій їм місцевос�

ті, а ми опинилися там вперше». 

У свою чергу, заступник коман�

дувача Військово�Морських Сил

Збройних Сил України з берегової

оборони — начальник центру

військ берегової оборони полков�

ник Ігор Воронченко підкреслив:

«Військовослужбовці демонстру�

ють високий рівень бойової виуч�

ки. Звісно є питання, підходи до

яких необхідно переглянути,

наприклад, протизасідкові дії. Ми

спостерігали, як гірсько�піхотна

рота певний час сковувала дії ба�

тальйону морської піхоти, тож в

інтересах батальйону навіть дове�

лося задіяти повітряну підтримку

бойовими гелікоптерами».

Всього на навчаннях було задія�

но близько 500 чоловік особового

складу та 100 одиниць автомобіль�

ної і броньованої техніки. Разом з

піхотинцями діяли літаки МіГ�29 з

тактичної групи «Крим», бойові і

транспортні гелікоптери Сухопут�

них військ Збройних Сил України

Мі�24 та Мі�8. 

Òåõíîëîã³÷íîþ ðîäçèíêîþ íàâ-

÷àíü ñòàëî òå, ùî ä³¿ ï³äðîçä³ë³â

çí³ìàâ ç ïîâ³òðÿ ñïåö³àëüíèé ë³-

òàê. Òîæ ó êîìàíäóâàííÿ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè º ïîâíà êàðòèíà

òîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ, à öå âàæ-

ëèâî ïðè ï³äáèòò³ ï³äñóìê³â, àäæå

íàâ÷àííÿ — äîñë³äíèöüêå, òîìó

âêðàé íåîáõ³äíî çðîáèòè ïðà-

âèëüí³ âèñíîâêè. 

Îëåêñ³é ÌÀÇÅÏÀ 

ВІЙСЬКОВА ХИТРІСТЬ

Íà Àíãàðñüêîìó

ïîë³ãîí³ â Êðèìó

ïðîéøëè äâîñòîðîíí³

òàêòè÷í³ íàâ÷àííÿ.

Ìîðñüê³ ï³õîòèíö³

â ðåàëüíèõ óìîâàõ

âîþâàëè ç ã³ðñüêî-

ï³õîòíîþ ðîòîþ

îêðåìî¿ áðèãàäè

áåðåãîâî¿ îáîðîíè
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АКТУАЛЬНО

ПППП ОООО НННН ТТТТ ОООО НННН ????     
ЄЄЄЄ ПППП ОООО НННН ТТТТ ОООО НННН !!!!

Ï³ä Íîâîìîñêîâñüêîì íà

Äí³ïðîïåòðîâùèí³ ïë³÷-î-ïë³÷

âçàºìîä³ÿëè âî¿íè 194-ãî

ïîíòîííî-ìîñòîâîãî çàãîíó

Äåðæàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæ-

áè òðàíñïîðòó, äåñàíòíèêè òà

ïðîòèïîâ³òðÿí³ ï³äðîçä³ëè

6–ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñó-

õîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë

Óêðà¿íè. Ïîíòîííî-ìîñòîâèé

ïåðåõ³ä äîâæèíîþ 325 ìåòð³â

áóâ çâåäåíèé çà äîïîìîãîþ

íàïëàâíîãî çàë³çíè÷íîãî ìîñ-

òó ÍÏÇ-56, ïî ÿêîìó ïðîé-

øîâ åøåëîí ç áðîíåòåõí³êîþ.
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За перебігом навчань спостері�

гали віце�прем’єр�міністр, Міністр

інфраструктури України Борис

Колесников, Міністр оборони Ук�

раїни Дмитро Саламатін, голова

адміністрації Державної спеціаль�

ної служби транспорту генерал�

лейтенант Микола Мальков, а та�

кож генерали та офіцери ЗС Украї�

ни, представники місцевих

органів виконавчої влади, заліз�

ничних військ Росії та Білорусії.

Перша фаза навчань почалася на

річці Самарка. Свій бойовий виш�

кіл показав батальйон десантників

на БМД�2 з 25�ї повітряно�

десантної бригади. За лічені хви�

лини їхні машини з ходу подолали

Самарку, обстріляли «ворога» і за�

володіли берегом. Одна машина з

батальйону залишилася дрейфува�

ти на воді. У такий спосіб відпра�

цьовували евакуацію «підбитої»

БМД. 

Плацдарм захоплено, почалося

зведення переправи. Хвилин за 10�

15 міст через річку вже міг прийня�

ти першу автоколону. 

Найцікавіший етап — заведення

самохідного вивідного порому в

стрічку мосту. Завадити цьому на�

магалася диверсійна група про�

тивника. У двобій з нападниками

вступила сторожова застава де�

сантників. Залізничники на переп�

раві боєм не переймаються, кожен

солдат і офіцер на мосту

професійно роблять свою справу. 

Проте супротивник намагається

нанести удар з повітря. До роботи

беруться бойові обслуги зенітно�

ракетного комплексу. Димові шаш�

ки за лічені секунди затягнули міст

густою білою пеленою. Вогонь зе�

ніток зірвав наміри авіації

противника. Прицільного бомбо�

метання не відбулося. 

Через кілька хвилин командир

загону отримав доповідь про го�

товність мосту пропустити техніку

та ешелон. 

Першими в якості технічної роз�

відки мостом проїхали авто УАЗ

469 і КрАЗ�257 на комбінованому

ходу. Тобто ці машини за допомо�

гою спеціальних механізмів мо�

жуть рухатись не тільки автодоро�

гами, а й залізницею. Розвідники

підтвердили технічну готовність

переправи. На мосту — потяг з

платформами, навантаженими бо�

йовою технікою десантників. 

Ці спільні навчання довели, що

військові залізничники спромож�

ні в стислі терміни навести переп�

раву на будь�якій річці, а

підрозділи Збройних Сил – свою

готовність забезпечити її повну

безпеку на всіх етапах зведення і

використання.

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

ПЕРСПЕКТИВА
2012

Îñòàíí³é ðàç òàêèé ì³ñò ðîçãîðòàëè

÷îòèðíàäöÿòü ðîê³â ïîòîìó ï³ä ÷àñ òàêòèêî-

ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àíü «Äåñíà-98».

149-ì ïîíòîííî-ìîñòîâèì çàãîíîì

êîìàíäóº ïîëêîâíèê Ìèêîëà Ñàâ÷óê. Âî¿íè-

çàë³çíè÷íèêè ö³º¿ ÷àñòèíè ñïîðóäæóâàëè

ìåòðîïîë³òåí òà òðàìâàéí³ êîë³¿ ó

Äí³ïðîïåòðîâñüêó, áðàëè ó÷àñòü ó

áóä³âíèöòâ³ ïåðøî¿ â Óêðà¿í³ ñó÷àñíî¿

ìàã³ñòðàë³ Êè¿â-Îäåñà, âèêîíóâàëè ðîáîòè ç

ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ïîâåí³ íà Çàêàðïàòò³ òà 

â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³. 
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ÇÀ ÄÎÑÂ²ÄÎÌ — Ó ËÈÒÂÓ

Приказку «краще вчитися на чу�

жому досвіді, ніж на власних по�

милках» ми взяли за правило.

Збройні Сили України, як учасник

миротворчих операцій, не цура�

ються переймати тактику дій під

час локальних війн та нарощувати

власну базу підготовки особового

складу. Починаючи з кінця мину�

лого століття, наші військові є

учасниками багатьох міжнарод�

них навчань на території України

та на військових полігонах країн�

учасниць організації Північноат�

лантичного альянсу. До них залу�

чається різна кількість особового

складу та військової техніки, але

миротворча тематика залишається

незмінною.

Серія навчань «Кленова Арка»,

мовою оригіналу Maple Arch, три�

ває з 1999 року за участі військо�

вослужбовців Збройних Сил Укра�

їни, Канади, Польщі та Литовської

Республіки.

Багатонаціональне тактичне

навчання Maple Arch�2012 відбуло�

ся у вересні на базі військового по�

лігону «Пабраде» Литовської Рес�

публіки. До нього залучалося понад

35 українських військовослужбовців з

80�го окремого аеромобільного

полку, Академії Сухопутних військ

АКТУАЛЬНО

Ó÷àñòü Óêðà¿íè ó ìèðîò-
âîð÷èõ îïåðàö³ÿõ ðîçïî-
÷àëàñÿ ó 1992 ðîö³
íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüî¿
Þãîñëàâ³¿. Ç òîãî ÷àñó ïî-
íàä 37 òèñÿ÷ â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè âçÿëè ó÷àñòü ó
çàõîäàõ ç ï³äòðèìàííÿ
ìèðó òà áåçïåêè â ð³çíèõ
«ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ» ïëàíåòè. 

««««BBBBAAAATTTTTTTTLLLL
ДДДДЛЛЛЛЯЯЯЯ    ММММИИИИРРРРОООО

Ìè óêðà¿íö³ — êðàù³

«×óæîìó íàâ÷àºìîñü 

³ ñâîãî íå öóðàºìîñü»
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імені Гетьмана Петра Сагайдачно�

го та Львівського регіонального

медіа�центру Міноборони Украї�

ни. Загалом ще по 30 офіцерів, сер�

жантів і солдатів прибуло з Канади,

Польщі, також участь взяв і литов�

ський взвод.

«Навчання Maple Arch�2012 є

прекрасним прикладом тісного

співробітництва і партнерства між

збройними силами Канади, Поль�

щі, України та Литовської Респуб�

ліки, — зазначив командир механі�

зованої бригади «Залізний Вовк»

збройних сил Литовської Респуб�

ліки полковник Вальдемар Рупшііс,

який командує військовою части�

ною, що приймала учасників нав�

чання. — Для нас воно стало гар�

ною можливістю підготувати вій�

ськовослужбовців чотирьох країн

для виконання спільних завдань.»

Ідея хороша, але для початку

потрібно визначитися з кількома

чинниками. Зокрема, чи готові

країни�учасниці до дружньо�вій�

ськових відносин, чи можна подо�

лати мовний бар’єр та як викону�

вати завдання за наявності різних

стандартів у зброї та військовій

техніці.

КЛЕНОВА АРКА
2012

EEEE     BBBB OOOO XXXX »»»»
ОООО ТТТТ ВВВВ ОООО РРРР ЦЦЦЦ ІІІІ ВВВВ

ßê³ óðîêè âèíåñëè íàø³
ìèðîòâîðö³ çà öåé ÷àñ?
Çàïîðóêà óñï³õó òà çáå-
ðåæåííÿ æèòòÿ — öå
âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíî¿
òåõí³êè ³ îçáðîºííÿ òà
ðåòåëüíà ï³äãîòîâêà
îñîáîâîãî ñêëàäó äî
÷åðãîâî¿ ðîòàö³¿. Ñàìå
ïðî îñòàííº ³ éòèìå
ìîâà. Çáðîÿ ïàðòíåð³â — íàøà çáðîÿ
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КЛЕНОВА АРКА
2012

Безумовно, щодо дружніх відно�

син, то усі чотири країни вже по�

над 10 років демонструють при�

хильність до партнерів та дружні

стосунки, а для учасників стали

звичними інструктажі та віддання

команд англійською.

А от зброю доводиться щороку

освоювати нову. В Україні — ук�

раїнську, у Польщі — польську, а

цього року у Литовській Респуб�

ліці — зразки озброєння євро�

пейських країн та США. Зокрема,

наші десантники за один день

опанували автоматичну гвинтів�

ку AK�4, кулемет FN MAG, бронет�

ранспортер M�113, радіостанції

та інше озброєння. А вже після

цього три взводи були об’єднані в

одну багатонаціональну роту Ec�

ho під командуванням канадсько�

го офіцера.

ÀÐÃÓÌÅÍÒÈ ÍÀ ÊÎÐÈÑÒÜ

ÌÀËÈÕ ÃÐÓÏ

Варто зазначити, що до участі у

навчанні було залучено здебіль�

шого сержантів та прапорщиків

80�го окремого аеромобільного

полку, які обіймають посади ко�

мандирів відділень, заступників

командирів взводів, старшин. Са�

ме вони, повернувшись до Украї�

ни, навчатимуть підлеглих усім

військовим «премудростям», які

опановували самі під час навчання

«Кленова арка». Так, українські

солдати спільно зі своїми колега�

ми з Польщі та Литовської Респуб�

ліки опанували тактику ведення

бойових дій у місті: здійснення пі�

шого патрулювання, конвоюван�

ня, протидії засідкам, знешкод�

ження саморобних вибухових

пристроїв, евакуацію поранених з

тощо. Першими вони провели

тренування, під час яких відпра�

цьовувалися методи «зачистки»

населеного пункту. Зокрема, під

наглядом канадських інструкторів

удосконалювали навички руху в

місті малими групами й захоплен�

ня будівель.

«Тренування розпочалося з вив�

чення того, як треба вибирати

зручне положення зброї при пере�

суванні та здійсненні «зачистки»

будівель, — розповів головний інс�

труктор, сержант збройних сил

Канади Марк Деніс. — Наша основ�

на мета — передати канадський

досвід, отриманий в Афганістані,

детально пояснити особливості

дій малими групами, зокрема, двій�

ками, четвірками й п’ятірками. По�

перше, під час виконання бойових

завдань це збереже життя особо�

вого складу. А також усі три підроз�

діли з різних країн відпрацюють

одну тактику дій, що дозволить у

майбутньому досягнути взаємосу�

місності».

Учасники тренування розгляну�

ли чотири основних положення

зброї, положення тіла для безпеч�

ного пересування населеним пун�

ктом у бойових умовах, основні

вербальні команди й умовні сигна�

ли. Канадські інструктори, зверта�

ли увагу на ті дрібниці, що допома�

гають зберегти життя. Зокрема, во�

ни наголосили, що зброя завжди

повинна бути продовженням руки.

Під час бою для об’єктивності

оцінки ситуації та правильності

дій важливе дихання. Тож учасни�

ки детально зупинилися на мето�

дах дихання, правильності приці�

лювання та огляду сектору ведення

вогню.

«Від минулорічного навчання

«Кленова Арка�2011», що прохо�

дило в Польщі, це відрізняється

деталізацією, — підкреслив ко�

мандир відділення 80�го окремо�

го аеромобільного полку сержант

Ігор Бідіний. — Сьогодні актуаль�

ні навички Urban Operations —

ведення бойових дій в умовах

міст і сіл. Тому такі практичні

знання й навички не лише цікаві,

а й важливі для нас, адже в реаль�

них умовах рятуватимуть життя

солдатів».

Українські військовослужбовці

відпрацьовували подання команд

та сигналів англійською мовою,

адже знання базової термінології

під час виконання миротворчих

місій покращує співпрацю україн�

ського контингенту з партнерами.

А щоб заняття проходили в умо�

вах, наближених до реальних,

учасники використовували холос�

ті набої. Але постріли та команди

англійською трохи відволікали від

правильності виконання вправ.

Однак інструктори зазначають, що

з таким полігонним досвідом усі

військовослужбовці неодмінно

стануть асами операцій у населе�

них пунктах.

Äîáð³ ñóñ³äè çàáåçïå÷àòü ìèð

³ ñòàá³ëüí³ñòü â ðåã³îí³
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«ÄÐ²ÁÍÈÖÜ» 

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÍÅ ÁÓÂÀª

Крім Urban Ops, учасники, об’єд�

нані в багатонаціональну роту Echo,

протидіяли саморобним вибуховим

пристроям та засідкам. Протягом

тренування з патрулювання місце�

вості на бронетранспортерах М�

113 українські десантники навчили�

ся візуально виявляти потенційні

місця закладання саморобних бомб

і фугасів. Вони практично виконува�

ли перевірку безпеки простору дов�

кола транспортного засобу, вивча�

ли різні методи прочісування місце�

вості, виявлення вибухівок тощо. 

Зокрема, під наглядом канад�

ських інструкторів українські, поль�

ські та литовські військові практич�

но виявляли зручні для закладання

вибухівки відрізки шляху.

Для надання заняттям реалістич�

ності канадські інструктори закла�

дали стилізовані під афганські само�

робні вибухові пристрої та вибухові

пакети. В ролі озброєних повстан�

ців, які нападали на учасників нав�

чання із засідок, виступали військо�

вослужбовці литовського взводу.

Під час патрулювання перевага

надавалася правильності зайняття

позицій бронетранспортерами,

спішування, огляду місцевості.

Звичайно, що основним критерієм

загальної оцінки було правильне

поводження військовослужбовців:

заборонялося прочісувати місце�

вість, знаходячись один біля одно�

го, підходити на небезпечну від�

стань до потенційної загрози, а

про місце знахідки потрібно було

доповідати скритно, аби не спро�

вокувати ворога виконати підрив.

«Echo, ÂÏÅÐÅÄ!»

«Кленова Арка�2012» закінчилася

навчанням, де за сценарієм мирот�

ворчих операцій багатонаціональна

рота виконувала завдання із засто�

суванням зброї та військової техніки.

За сценарієм, після знищення

місцевого лідера, бойовики, вико�

ристовуючи силу, вирішили при�

вести до влади свого представника.

Як підрозділ багатонаціональної

роти Echo, український взвод от�

римав завдання з патрулювання

зони відповідальності, здійснення

маршу у місце конфлікту та приду�

шення збройної агресії бойовиків

у населеному пункті. Echo «вдари�

ла» одразу з трьох сторін: у кращих

традиціях голлівудських бойови�

ків гусениці «рвали» під собою пі�

сок, звідусіль лунали постріли, чу�

лися крики. Незважаючи на те, що

за сценарієм було заплановано пе�

ремогу багатонаціональної роти,

на полі бою «кипів» адреналін. За

висновками спостерігачів, най�

професійніше діяли українці, котрі

виконали усі елементи за канад�

ською методикою. Добра вона чи

погана — не нам судити, але наші

солдати заздалегідь виявили та

знешкодили IED, безпечно минули

засідки, «зачистили» будівлі, уник�

нувши жертв серед мирних меш�

канців, та підтримали вогнем поля�

ків, яким атака далася важко.

А от литовський взвод викорис�

тав американську тактику масив�

ного вогневого удару по населено�

му пункту. Протягом усього бою

литовські кулемети не вщухали,

«поливаючи» свинцем усіх: і бойо�

виків, і мирних жителів.

Спостерігачам такий підхід до

миротворчості, м’яко кажучи, не

зовсім сподобався.

Ï²ÑËßÌÎÂÀ

Усі завдання були виконані, але

фінальна вправа відкрила багато

питань «на майбутнє». Зокрема, ма�

ло посидіти «за однією партою»

тиждень, аби злагодити хоча б ро�

ту. Усі чотири країни�учасниці ма�

ють різну тактику, отже виробити

однакові навички дій у кожного

військовослужбовця складно і ви�

магає багато часу.

«Ми отримали «домашнє завдан�

ня» і тепер до наступної «Кленової

арки» тренуватимемося, — додав

наостанок майор Андрій Кіхтан. —

Зрозуміло, що тактика не стоїть на

місці, і, скоріш за все, наступного

року канадці привезуть із собою

нові знання, вміння і навички, які

доведеться відпрацьовувати. А ми

все нотуємо та вивчаємо».

Battle box, так звану бойову скар�

бничку, львівські десантники по�

повнили та переконалися, що

пройшли корисну школу мирот�

ворчості. Тепер важливо, аби цей

досвід не втратився у вирі буден�

ності, а був взятий на озброєння

нашими військовими.

Îëåêñàíäð ÃÀÉÍ. Ôîòî àâòîðà.

КЛЕНОВА АРКА
2012
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ВОЇНИ СПІВДРУЖНОСТІ

ПЕРЕГОНИ УКРАЇН

Ìè — ïåðåìîãëè!

Âïåðåä ³ ò³ëüêè âïåðåä



Про те, що цього року на учасни�

ків конкурсу чекають перегони ви�

сокого штибу, стало зрозуміло од�

разу, як вони прибули до Москви.

Зокрема, українську делегацію зус�

трічали старші офіцери управлін�

ня виховної роботи, «міжнародни�

ки» оборонного відомства Росій�

ської Федерації та військовий ата�

ше України. Одразу ж розмістили в

чудовому готелі, як кажуть, обігрі�

ли і нагодували. З нагоди відкриття

конкурсу відбувся масштабний га�

ла�концерт за участі гурту «Пісня�

ри», Олексія Гомана, заслуженої ар�

тистки Росії Зінаїди Сазонової та

інших.

«Відразу зазначу, що організато�

ри продумали все до дрібниць, —

ділиться враженнями голова укра�

їнської делегації майор Роман Чап�

лінський. — Ми з цікавістю огляну�

ли експозиції Музею збройних сил

Росії, ознайомилися з історични�

ми пам’ятками Москви. Кожному

учаснику конкурсу була вручена

медаль «За зміцнення бойової спів�

дружності», а ще ми отримали при�

зи, дипломи та цінні подарунки»...

До речі, головою творчого журі,

що особливо імпонувало, стала та

ж сама Зінаїда Сазонова. Вона віта�

ла й українку Ніну Гурєєву, яка так

проникливо прочитала вірш Оль�

ги Берггольц «Материнська лю�

бов», що сльози покотилися у бага�

тьох присутніх. Без пафосу і ак�

торства, а з оголеною душею чита�

ли військовослужбовці з різних

тепер держав пронизливі рядки

про ту війну, яка для жителів країн

СНД назавжди залишиться Вели�

кою Вітчизняною.

…Головним етапом перегонів

стали все ж таки змагання з бойо�

вої та фізичної підготовки, які про�

ходили на об’єктах 5�ї мотострі�

лецької Таманської бригади.

«Ми долали дистанцію приблиз�

но в 1,2 кілометра, — розповідає

прапорщик Юрій Дячук. — Здаєть�

ся небагато, однак випробування,

створені для бійців, по мірі наван�

таження збільшилися в декілька

разів. Сюрпризом для мене стало

подолання водної перешкоди. По

груди в каламутній воді, потрапля�

ючи в підводні ями, я рвався до по�

дальших випробувань. Однак темп

був збитий, дощ зовсім зіпсував до�

рогу… Йшла внутрішня вольова бо�

ротьба»... 

Як зазначали самі організатори,

виконання комплексу вправ етапу

«Атлет» вимагало від військовос�

лужбовців не тільки хорошої фі�

зичної підготовки, але й грамотно�

го розподілу сил на дистанції. Зро�

зуміло, що в українців не було змо�

ги потренуватися заздалегідь. До

речі, щодо самого комплексу, то

він цілком орієнтований на особ�

ливості сучасного бою і був розро�

блений Управлінням фізичної під�

готовки збройних сил РФ спільно

з Військово�навчальним центром

Сухопутних військ.

Оскільки в перспективі комплекс

впроваджуватиметься у війська,

варто розповісти про нього док�

ладніше. 

Військовослужбовці долали смугу

перешкод, яка імітує зруйновані

частини будівель. Вміння швидко

змінювати напрямок руху і спритно

обходити перешкоди в «лабіринті»

необхідні для виконання бойових

завдань у місті та лісі. Далі — згадана

вже 50�метрова водна перешкода.

І вже у промоклій формі — метання

протитанкових гранат.

Уміння безшумно усунути ворога

на стежці розвідника ножем або

ВОЇНИ СПІВДРУЖНОСТІ

НЦІВ У РОСІЇ
Êðàñóí³ âáîë³âàëè çà íàøèõ
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саперною лопаткою з азартом по�

казували навіть військовослужбов�

ці�жінки. Клинки впиналися і пада�

ли, лопатки відламували тріски від

мішені і відлітали. Вочевидь ворог

не встояв би на ногах від таких по�

тужних ударів холодної зброї. До

речі, українцю Юрію Дячуку у цьо�

му мистецтві не було рівних.

Єдина можливість для учасників

прилягти на дистанції випадала,

коли вони пересувалися під колю�

чим дротом. Але одразу після цьо�

го — крутий підйом для чоловіків з

24�кілограмовим ящиком боєпри�

пасів, а для жінок — без вантажу.

«В кінці гірки, — ділилася вражен�

нями Ніна Гурєєва, — ноги вже не

слухалися, сили закінчувалися. Але

ж суддя змагань зупинить секундо�

мір тільки тоді, коли військовос�

лужбовці виконають бойове зав�

дання зі стрільби з АК�74. А від го�

ри до стрільбища ще 700 метрів по

асфальтованій дорозі»...

І все�таки, попри змагальний

дух, справжнє чоловіче начало не

дозволяло хлопцям ставитися до

дівчат, хай і у військовій формі, як

до суперників. Навіть в умовах

екстриму хлопцям вдавалося поза�

лицятися до армійських красунь.

Через те, що військові перегони в

останній час набули такої попу�

лярності серед представниць

прекрасної статі, їх навіть довело�

ся перейменувати. Зрозуміло, все�

таки краще, щоб переможець но�

сив звання «Воин Содружества», а

не «Мировой парень». Особливо,

якщо дівчина переможе.

«У нас Ніна Гурєєва перемогла в

більшій кількості номінацій, ніж

чоловіки, — зазначає майор Роман

Чаплінський. — В тому числі, була у

трійці найсильніших в етапах «Ат�

лет» та «Снайпер». А загалом, треба

зазначити: до української команди

ставилися з особливою повагою,

адже ми традиційно разом з росія�

нами та білорусами у групі фаво�

ритів».

Цьогоріч у напруженій боротьбі

наш «квартет» зайняв третє місце,

поділивши його з казахськими ко�

легами. А кращими серед команд

семи держав Співдружності стали

росіяни. На другому місці — ко�

манда Республіки Білорусь.

До речі, як зазначив статс�секре�

тар — заступник міністра оборони

РФ Микола Панков, на разі обгово�

рюється питання проведення

наступного конкурсу в інших дер�

жавах, що увійшли до трійки при�

зерів. Заявки вже є від України, Бі�

лорусі, Казахстану та Вірменії. Рі�

шення про те, яка країна в майбут�

ньому прийме десант з кращих

воїнів Співдружності, стане відомо

у грудні. 

ÍÀØÀ ÊÎÌÀÍÄÀ

Старший матрос Віталій Бакун

служить в Одесі. Його спеціаліза�

ція — проведення антитерорис�

тичних операцій на морі та суші.

У цьому році закінчує Львівський

державний університет фізичної

культури. Професійно займається

тайським боксом.

Молодший сержант Максим Ко�

валь служить в окремій повітряно�

десантній бригаді в Дніпропетров�

ську. Після строкової служби уклав

контракт. Командир відділення —

топогеодезіст взводу управління в

самохідному артилерійському ди�

візіоні. Учасник миротворчої опе�

рації в Косово.

Старший матрос Ніна Гурєєва —

старший радіотелеграфіст. Двора�

зовий переможець конкурсу вій�

ськово�професійної майстерності

«Універсальний солдат». Як кон�

трактник другого періоду вступила

до Військового інституту телеко�

мунікації та інформатизації. 

Прапорщик Юрій Дячук — інс�

труктор навчальної роти. Ось вже

12 років служить у навчальному

центрі тилових фахівців, де готу�

ють майстрів з ремонту озброєння.

Одружений, має доньку.

Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ. 

Ôîòî Ðîìàíà ×àïë³íñüêîãî

ВОЇНИ СПІВДРУЖНОСТІ

Ó íàø³é «ñêàðáíè÷ö³»:

2 ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Ïðîôåñ³-

îíàë» — ìîëîäøèé ñåðæàíò

Ìàêñèì Êîâàëü;

3 ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Åðóäèò» —

ìîëîäøèé ñåðæàíò Ìàêñèì

Êîâàëü;

3 ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Àòëåò» —

ïðàïîðùèê Þð³é Äÿ÷óê;

3 ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Àòëåò» —

ñòàðøèé ìàòðîñ Í³íà Ãóðººâà;

3 ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Ñóäàðè-

íÿ» - ñòàðøèé ìàòðîñ Í³íà Ãó-

ðººâà;

2 ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Ñíàéïåð»

ñåðåä æ³íîê — ñòàðøèé ìàò-

ðîñ Í³íà Ãóðººâà.

Îñü òàê³ âîíè

óêðà¿íñüê³ ìîðï³õè!
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×ÎÌÓ ÑÀÌÅ ØÂÅÖ²ß?

Відразу зазначу, що незважаючи

на значні відмінності зі Швецією,

ми маємо також багато подібного,

наприклад, проблеми та завдання,

які слід вирішувати у воєнній сфері.

Чому ми звертаємо увагу на наці�

ональні особливості та досвід саме

цієї країни? Вона ж не входить до

низки найбільш потужних у воєн�

ному відношенні країн світу і не

може «похвалитися» активною

участю в збройних конфліктах су�

часності та значним бойовим дос�

відом. 

На перший погляд, аргументи

слушні. Але при детальному озна�

йомленні зі збройними силами ці�

єї держави виявляється, що вони

задіяні в багатьох «гарячих точ�

ках». Наприклад, на Балканах та в

Афганістані, тобто в операціях НА�

ТО. Але при цьому Швеція є позаб�

локовою державою. Як і Україна.

Це є для нас повчальним досвідом

забезпечення власної воєнної без�

пеки при позаблоковому статусі

країни та одночасно доцільним

форматом співробітництва з між�

народними безпековими структу�

рами.

Також центром багатьох диску�

сій в нашому суспільстві є питання

відмови від військової служби за

призивом та повна професіоналі�

зація армії. Пройшла через подібне

і Швеція. Ще влітку 2010 року в Ко�

ролівському палаці у Стокгольмі

відбулася урочиста церемонія,

присвячена скасуванню загальної

військової повинності (у мирний

час): солдат�строковик символіч�

но «здав пост» з охорони держави

контрактнику. 

ÀÐÌ²ß

Королівство до останнього часу

залишалося однією з небагатьох

західних країн, де зберігалася

служба за призовом. Хоча тут і реа�

лізовувалися проекти максималь�

но можливої професіоналізації ар�

мії, але шведи досить довго не пос�

пішали відмовлятися від строкової

служби. Мотивуючи це, по�перше,

тим, що вона формує як суспільну

свідомість, так і ресурси, необхідні

для забезпечення безпеки країни в

разі будь�якої серйозної загрози.

А по�друге, заявляючи: «Ми не нас�

тільки багаті, щоб повністю сфор�

мувати армію з професіоналів�

контрактників».

До речі, і до сьогодні не всі схва�

люють вибір, зроблений на ко�

ристь «маленької, високоякісної,

гнучкої армії». За скасування при�

зову шведським парламентом у

червні 2010 року з 349 депутатів

Риксдагу «за» проголосували 153,

проти — 150. Для прикладу, депу�

тат від соціал�демократичної пар�

тії Андерс Карлссон розцінює цю

реформу як «експеримент над

шведами» і цілком обґрунтовано

побоюється, що найманці�кон�

трактники не зможуть представля�

ти інтереси шведського народу. Де�

які ЗМІ зазначили, що прощання із

загальною військовою повинністю

— це значною мірою «ще й про�

щання зі страхом епохи «холодної

ШВЕДСЬКИЙ ШЛЯХ

««ВВІІККІІННГГИИ»»  ООББ

Ó òàêîìó íàäçâè÷àéíî
ñêëàäíîìó òà âàæëèâîìó
äëÿ äåðæàâè ïèòàíí³, ÿê
âèçíà÷åííÿ ìàéáóòí³õ
îáðèñ³â óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿,
òðåáà îáðàòè âëàñíèé
øëÿõ, íå êîï³þþ÷è
áåçäóìíî ÷èéñü
çàêîðäîííèé äîñâ³ä.
Ê³ëüêà òèæí³â íàâ÷àííÿ
íà ì³æíàðîäíèõ êóðñàõ
øòàáíèõ îô³öåð³â ó
Êîðîë³âñòâ³ Øâåö³ÿ
äîçâîëÿþòü àâòîðó
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
äåÿê³ îñîáèñò³ âðàæåííÿ
òà ñïîñòåðåæåííÿ
çàñëóãîâóþòü íà øèðîêó
óâàãó òà ìîæóòü ñòàòè
êîðèñíèìè.
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війни», коли боялися підкорення

країни радянською або росій�

ською армією».

Але не можна не відзначити, що у

військовій службі та створенні

сприятливих умов для неї в Швеції

було багато раціонального. Нап�

риклад, у п’ятницю, починаючи з

обіду, військові містечка майже по�

рожніли до ранку понеділка: на ви�

хідні солдати роз’їжджалися по до�

мівках. І ніхто не переживав з при�

воду того, як вони себе ведуть поза

межами частини, і хто їх там кон�

тролює. Якщо з кимось із них в цей

час і траплялася якась надзвичайна

подія, то з командирів за це не пи�

тали. У військовому містечку на су�

боту і неділю залишалася лише мі�

німальна кількість військовослуж�

бовців для його охорони (крім тих

солдатів, яким далеченько добира�

тися додому). Та й ті несли службу

переважно на КПП частини, відбу�

ваючи до інших об’єктів лише для

періодичного патрулювання і в ра�

зі спрацювання сигналізації.

Дорогоцінний час військової

служби у шведів не витрачається

на безглузду муштру. Не зловжива�

ють тут і заборонами: так, ввечері,

після занять, навіть солдат�строко�

вик при бажанні вільно виходив за

межі частини, міг, скажімо, з’їздити

в найближчий населений пункт до

супермаркету за покупками. Зате в

плані бойової підготовки — жод�

них послаблень. У нас же ці пріо�

ритети часто міняються місцями. І

шведські підходи до організації

повсякденної діяльності у військо�

вій частині можуть нам стати в на�

годі — особливо тим, хто розуміє,

що замість захоплення гаслами

щодо відмови від строкової служби

потрібно системно займатися

проблемами комплектування армії

та якісної підготовки солдатів в

умовах обмежених ресурсів дер�

жави.

Деякі звичні для шведської армії

реалії можуть здивувати нашого

командира�начальника: наприк�

лад, на стоянках біля входу до ка�

зарм можна бачити по кілька лег�

кових машин «Вольво» або «СААБ»,

а також пікапів з військовими но�

мерами. Ці транспортні засоби

призначені для забезпечення

службової діяльності офіцерів та

інших військовослужбовців під�

розділу. Тобто є на чому вивезти

боєприпаси або обід на стрільби�

ще, підвезти якесь дрібне майно зі

складу. А командир роти, наприк�

лад, може в будь�який момент від�

бути для перевірки несення служ�

би підлеглими. У нас офіцери та

прапорщики використовують для

подібних цілей або дорогі в екс�

плуатації вантажні автомобілі, або

особистий автотранспорт за свій

рахунок.

Але найцікавіше інше: на ніч ця

техніка не заганяється в автопарк,

а залишається біля розташування

підрозділу. Парків автомобільної

техніки як таких на території бази

виявити не вдалося. Машини (їхня

кількість приблизно відповідає

кількості техніки в будь�якому на�

шому полку) знаходяться на зви�

чайних стоянках — ні контроль�

но�технічного пункту, ні наряду по

парку немає. Зате є дійсно необхід�

на та якісна інфраструктура для

обслуговування техніки.

Незвично? Так! Нерозумно? На�

певно, ні. Справа в тому, що у швед�

ських військових не прийнято екс�

плуатувати машини з порушення�

ми і без потреби. Це забезпечено

не заборонами і обмеженнями, а

традиціями, культурою військової

служби, вихованням тощо. А у нас

паркова служба — це іноді фактич�

но самоціль і додатковий (разом з

багатьма іншими) головний біль

для командирів, особливо якщо

ніхто навіть літра фарби на неї не

дає, але питають по повній програ�

мі... 

ШВЕДСЬКИЙ ШЛЯХ

ББРРААЛЛИИ  ККООННТТРРААККТТ

Ñë³äóþ÷è

â³éñüêîâèì

òðàäèö³ÿì
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У

зброй�

них силах

Швеції шану�

ють і бережуть вій�

ськові традиції. Наприк�

лад, у згаданому полку пра�

цює (причому на громадських

засадах) музей з великою за наши�

ми мірками експозицією. До речі,

за нього відповідає за сумісниц�

твом майор — командир роти. Ха�

рактерно для шведів і раціональне

ставлення до реформування час�

тин, що мають славне минуле. Так,

замість бездумного скорочення на

таку частину можуть покласти нові

функції і завдання — це менш бо�

лісно, ніж знищити одну структуру

і створити нову. Полк, про який

йде мова, протягом невеликого

терміну часу від функцій тільки

охорони королівської сім’ї присту�

пив до виконання інших завдань,

притаманних бойовим частинам, а

також функцій навчального цен�

тру для новобранців, забезпечення

підготовки та ротацій шведських

миротворчих контингентів тощо.

ËÞÄÈ Â ÓÍ²ÔÎÐÌ²

Поширене уявлення, що військо�

ві на Заході живуть у розкоші і на�

лежать до найбільш забезпечених і

привілейованих верств населен�

ня, — не більше ніж міф. І шведські

реалії допомагають його розвінча�

ти. У королівстві кваліфікований

робітник на заводі може отримува�

ти більше командира роти. Не ка�

жучи вже про юристів чи лікарів, у

яких доходи значно перевищують

офіцерську зарплату. Вона дійсно є

невисокою для європейських

стандартів життя. Наприклад, ко�

мандир роти у званні майора от�

римує близько 3 200 євро. За час

участі у миротворчих операціях (в

Афганістані або Косово, наприк�

лад) виплачується надбавка, але во�

на кардинально не змінює загаль�

ну картину. Часто�густо дружини

офіцерів, які працюють у цивіль�

ному секторі, отримують більше,

ніж їхні чоловіки.

Військовослужбовець набуває

право на звільнення з військової

служби з одержанням пенсії лише

по досягненні 61 року (решта гро�

мадян краї�

ни виходять на пенсію в 65). Квар�

тирами за рахунок держави офіце�

ри, за небагатьма винятками, та�

кож не забезпечуються. Але в краї�

ні чимало охочих поповнити ряди

професійних військових. Цікаво,

що до недавнього часу офіцером

шведської армії міг стати лише той,

хто відслужив строкову службу. І

тільки кілька років тому було

прийнято рішення допустити до

вступу у військово�навчальні зак�

лади молодь з «гражданки».

Говорячи про армійський побут,

наведу досить характерний прик�

лад: військовослужбовець, відпові�

дальний за ротне господарство,

при необхідності йде на полковий

склад, що більше нагадує розміра�

ми, асортиментом, касовими апа�

ратами супермаркет. Там вибирає

необхідну кількість, скажімо, кан�

цтоварів, підходить до оператора�

контролера, той «пробиває» вида�

чу, а магнітною карткою фіксуєть�

ся прізвище одержувача. І все. Цей

простий процес не включає звич�

них нам бухгалтера, начальника

служби, начальника складу, комір�

ника, яких потрібно знайти, умо�

вити виписати/видати необхідне

для підрозділу майно, домовитися

про час отримання тощо.

Висновок простий: шанобливе

— не на словах, а на ділі — ставлен�

ня до людей обумовлює впровад�

ження в практику таких управлін�

ських рішень (які нерідко взагалі

не вимагають матеріальних вит�

рат), що створюють максимально

комфортне середовище для пов�

сякденної діяльності тих, хто

присвятив себе військовій службі.

ØÂÅÖ²ß ² ÍÀÒÎ

Тема вступу до НАТО завжди була

предметом для дискусій в Україні. І

нам довелося пройти певний шлях

до офіційного визнання позабло�

к о в о г о

статусу. Шве�

ди ці ж самі пи�

тання вирішили давно

і чітко. Але для початку —

дещо про стандарти НАТО, яким

ми намагаємося слідувати навіть

після відмови від членства в Альян�

сі. 

Швеція, як відомо, не є країною�

членом НАТО (хоча бере участь у

програмі «Партнерство заради ми�

ру», у спільних навчаннях і в ми�

ротворчій діяльності). Але разом зі

мною на курсах вчився досить не�

молодий шведський полковник,

який займає відповідальний пост у

вищих органах військового управ�

ління. На моє запитання, що його

змусило піти на звичайні курси

старших штабних офіцерів, пролу�

нала відповідь, яка мене спочатку

ШВЕДСЬКИЙ ШЛЯХ
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здивувала. Виявляється, коли він

починав свою військову кар’єру,

його навчали за внутрішніми

шведськими, а не «натовськими»

стандартами. Та й подальша його

служба (до речі, у військах він дос�

лужився до посади командира пол�

ку) не вимагала знань і застосуван�

ня на практиці стандартів Альянсу.

І тільки необхідність відбути по

ротації для участі в операції НАТО

в Афганістані змусила полковника

сісти за парту...

Якщо вже торкнулися теми Пів�

нічноатлантичного альянсу, варто

поговорити і про сприйняття на�

шої держави на Заході. Доводиться

констатувати, що негативні стере�

отипи, які відносяться до держав

пострадянського простору, дуже

стійки. У навчальному матеріалі до

сьогодні використовуються прик�

лади часів «холодної війни», нап�

риклад, інцидент, пов’язаний з пе�

рехопленням і знищенням радян�

ськими військами ППО південно�

корейського пасажирського

«Боїнга» на початку 1980�х років

минулого сторіччя. Причому в од�

ному ряду з прикладами про «дик�

татора Саддама Хусейна», «іран�

ську ядерну загрозу» або «агресив�

ну Північну Корею».

І ще одне особисте спостережен�

ня на цю ж тему. До недавнього ча�

су в Україні любили говорити про

нашу нібито високу готовність до

вступу в НАТО, що там «нас давно

чекають», — справа нібито за яки�

мись формальностями, а деякі,

мовляв, «недалекоглядні політики»

спекулюють на темі «відмови» від

НАТО... Отже був такий епізод. З

нами проводив заняття (було це до

останніх президентських виборів

в Україні) представник одного з

вищих органів військового управ�

ління НАТО, причому з підрозділу,

що займається питаннями військо�

вої політики і стратегічного плану�

вання. Чи то він не знав, що в залі

знаходиться представник України,

чи то йому властива прямоліній�

ність і неприйняття політкорек�

тності, але з трибуни всім слухачам

було заявлено, що «в НАТО на нео�

фіційному рівні існує сприйняття

України як дуже проблемної та

слабко передбачуваної країни, і це

не дозволяє говорити про її повно�

масштабне членство в Альянсі».

Він також висловив думку (мабуть,

теж загальноприйняту всередині

структури НАТО), що з нами, як і з

Росією, логічно обмежитися існу�

ючим статусом особливого пар�

тнерства.

Не приховую, — це було образ�

ливо чути. Особливо якщо враху�

вати, який внесок України у прове�

дення більшості поточних вій�

ськових операцій Альянсу. 

Тому для нас дійсно є доцільним

«шведський рецепт». Швеція, як і

ми, активно співпрацює з НАТО, у

тому числі в операціях в Афганіс�

тані та на Балканах. Але при цьому

в бесідах з представниками швед�

ської армії чітко відчувалося, що

вони не особливо переживають від

того, що їхня держава не є членом

НАТО.

Тобто є приклади інших країн,

зокрема Швеції, які цілком ком�

фортно почувають себе у європей�

ському і світовому співтоваристві,

не будучи членами будь�якого вій�

ськово�політичного блоку, в дано�

му випадку НАТО.

До речі, Швеція, залишаючись

нейтральною, виробляє високоя�

кісне озброєння і військову техні�

ку, які експортуються в інші країни.

Наприклад, винищувачі «Гріпен»,

створені колись для власних

збройних сил, пізніше були закуп�

лені іншими державами. У свій час

був відомий шведський безбашто�

вий танк Strv�103, а зараз у світі по�

пулярністю користуються військо�

ві автомобілі марок «Вольво» і

«Сканія», всюдиходи, легка броне�

техніка, артилерійські системи

шведського походження тощо.

Цей приклад дуже актуальний для

нас, бо він наочно доводить, що

коли є продукція найвищої якості

та підтримка з боку вищого вій�

ськово�політичного керівництва,

то успішно продавати зброю краї�

нам НАТО може і держава, яка не є

членом Альянсу.

Отже, у збройних силах Швеції,

як і в арміях багатьох інших країн,

є приклади, які заслуговують на

увагу і можуть бути корисними для

української армії. Особливо, якщо

врахувати, що ми обрали європей�

ський шлях розвитку і висловили

готовність взяти на озброєння все

найкраще, що стало загально�

прийнятим і довело свою корис�

ність на Заході. Можливо, Україні є

сенс запозичити підходи шведів і у

сфері будівництва збройних сил.

Ñåðã³é ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

ШВЕДСЬКИЙ ШЛЯХ

Òàêèé ñîá³

ïðîôåñ³îíàë

Âîºííà ³ñòîð³ÿ â÷èòü áóòè â³éñüêîâèì



Срібний призер 
Олімпіади
2012 
ОЛЕКСАНДР
П’ЯТНИЦЯ

«Можу заприсягтися, 
що перекину
камінця 
через 
28
поверховий
будинок»



Першу за останні п’ятдесят
два роки олімпійську

нагороду України
в метанні списа завоював

Олександр П’ятниця 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА 
Чоловіки. Метання списа. Фінал Олімпіади
2012:
1. Кешорн Уелкотт (Трінідад і Тобаго) — 84 м 58 см
2. Олександр П’ятниця (Україна) — 84 м 51 см
3. Антті Руусканен (Фінляндія) — 84 м 12 см
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— Олександре, чому ти вирі�
шив зайнятися саме метанням
списа?

— Моїм вихованням займалася

бабуся Ніна. Батьки розлучилися,

коли мені було п’ять рочків. Матір

жила з вітчимом, і я лише інколи

приїжджав до них погостювати.

А займатися спортом мені подоба�

лося ще з дитинства. У десять років

бігав швидше, ніж вісімнадцяти�

річні юнаки. Ці здібності помітила

моя вчителька фізкультури. Пізні�

ше, коли навчався в профтехучи�

лищі, займався рукопашним боєм,

стрільбою, потім захопився шаха�

ми. Тільки шість років тому почав

метати списа.

— І як це сталося?
— У секції я пробував кидати такі

снаряди, як диск та молот. Але ре�

зультати були не дуже високі. Ви�

падково взяв до рук списа і закинув

його на 36 метрів. Для першого ра�

зу це досить непоганий результат.

Відтоді пішло�поїхало... Навчався

на списах старого зразка, які мета�

ли ще п’ятдесят років тому. З пос�

мішкою згадую свої перші незграб�

ні спроби, адже навіть не розумів,

як правильно розбігтися. Хвостом

снаряда сам себе бив по голові і

спині. Ходив весь у синцях. Але вже

через пару місяців метав списа на

45 метрів.

— Скільки спроб ти робиш за
одне тренування?

— Спочатку кидав десь по сто

п’ятдесят разів на день. Але такий

підхід неправильний, тому що рука

швидко втомлюється, адже снаряд

важить 800 грамів. Зараз за одне

тренування роблю не більше трид�

цяти кидків.

— А хто потім шукає списа?
— Сам йду в поле. Бувало, що не

відразу знаходив у снігу чи у висо�

кій траві, тому доводилося неодно�

разово прочісувати стадіон.

— Скажи, свої рекорди леген�
дарний Віктор Цибуленко ста�
вив такими ж списами?

— Ні, з того часу вони сильно

змінилися. Раніше спис наприкінці

польоту начебто планував, а не

втикався в землю. Були випадки,

що через це травмувалися глядачі

та судді у полі. Тому з міркувань

безпеки снаряд вдосконалили.

У сучасному змістився центр ваги,

через що він наприкінці польоту

«загинається», ніби поринає вниз.

Роблять такі списи у Швеції, і кош�

тують вони тисячу євро.

— Задоволення не з дешевих.
І хто ж їх закуповує для україн�
ських атлетів?

— Закуповуємо за власний раху�

нок. Довго збирав кошти, щоб

придбати два списи — для змагань

і тренувань. На жаль, цього недос�

татньо, тому що професіоналу тре�

ба мати їх хоча б чотири різної

твердості. 

— Ти колись метав молот, на�
далі — спис, але на асфальті.
В яких умовах тренуєшся за�
раз?

— Майже весь час перед лондон�

ською Олімпіадою провів на збо�

рах. Мій перший тренер Дмитро

Анатолійович Карлов, який мене

«знайшов», можливо, не мав багато

знань у метанні списа, але він дуже

добре підготував мене у психоло�

гічному плані. Я йому за це щиро

вдячний. З 2009�го я тренувався

сам, а наприкінці 2011�го перей�

шов до Миколи Васильовича Гур�

невича. Він мені і підправив техні�

ку виконання кидка. З наступного

року плануємо більше займатися

штангою, новітніми методиками в

метанні, і тоді, сподіваюся, мої ре�

зультати значно покращаться.

— Олександре, останнього ра�
зу на олімпійський п’єдестал у
твоєму виді спорту піднімався
Віктор Цибуленко, який став
чемпіоном на Іграх�1960 у Ри�
мі. Символічно, що саме тебе
тренує один із колишніх учнів
Цибуленка — Микола Гурне�
вич…

— Цибуленко — мій кумир. Я на�

магаюся в усьому бути на нього

схожим. 

— Два роки тому ми так само,
як і з тобою, спілкувалися з
Віктором Сергійовичем у на�

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Îëåêñàíäð Ï’ÿòíèöÿ. Ìåòàííÿ

ñïèñà («Îñâ³òà» — «Óêðà¿íà»,

Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè). Ìàéñòåð

ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó. Çà-

ê³í÷èâ Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåð-

æàâíèé ³íñòèòóò ô³çè÷íî¿ êóëü-

òóðè ³ ñïîðòó. Ïåðøèé òðåíåð —

Â³êòîð Êàðëîâ. ×åìï³îíàò ªâðî-

ïè-2007 ñåðåä ìîëîä³ — 3-º

ì³ñöå. ×åìï³îíàò ªâðîïè-

2010 - 4-å ì³ñöå. Êóáîê ªâðî-

ïè-2010, 2011 — 2-å ì³ñöå.

×åìï³îí Óêðà¿íè-2011. Òðå-

íåð - Ìèêîëà Ãóðíåâè÷. Õîá³ —

ñï³âè, øàõè, ìóçèêà.

Íà äåáþòí³é äëÿ ïðåäñòàâíèêà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
Îë³ìï³àä³ 27-ð³÷íèé äí³ïðîïåòðîâåöü íå äîòÿãíóâ äî
«çîëîòà» âñüîãî ñ³ì ñàíòèìåòð³â. Íåçâàæàþ÷è íà
ù³ëüíèé ãðàô³ê âèñòóï³â, ñð³áíèé ïðèçåð Ëîíäîíà-
2012 çíàéøîâ ÷àñ, ùîá ðîçïîâ³ñòè ÷èòà÷àì «Â³é-
ñüêà Óêðà¿íè» ïðî ñâî¿ ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ.
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шій редакції («ВУ», № 1 від
2010 р. — Прим. авт.). Він роз�
повідав багато цікавих історій
зі свого життя…

— Так, я теж багато читав про цю

видатну людину. Адже і дотепер хо�

дять чутки, що він кидав сніжки на

двісті метрів. Щоправда, тоді у ва�

шому часописі Цибуленко спрос�

тував цю інформацію. Але розповів

про свій рекорд у метанні гранати,

який встановив у 1951 році на від�

критті київського стадіону СКА —

89 м 39 см. Наскільки мені відомо, з

того часу його так ніхто і не спро�

мігся побити. Зауважу лише, що ва�

жить граната 700 грамів! Я з інте�

ресом прочитав у вашому журналі і

про ті неймовірні історії, які роз�

повіли земляки мого кумира. І ще

якась жіночка переповідала своєму

супутникові про те, що «в цьому бу�

диночку раніше мешкав Віктор

Цибуленко, який при німцях ка�

мінцями літаки діставав, а в

кам’яній стіні саморобним гумо�

вим м’ячем… пробив дірку».

— Мені здається, що незаба�
ром ти сам зумієш наздогнати
Цибуленка за подібними чут�
ками…

— У моєму випадку практично

все, що розповідають про мене мої

друзі, — правда. Наприклад, я з ди�

тинства кидаю камінці на великі

відстані. Тому можу заприсягтися,

що перекину камінець через... 28�

поверховий будинок. Або якось на

зборах хлопці кидали гальку по во�

ді. Тоді, на відміну від інших, мій

«снаряд» полетів далеченько за буї.

А ще друзі дали мені прізвисько

«П’ятниця�Гармата» через те, що

спис з моїх рук вилітає, як із гарма�

ти! 

— А чутка про те, що у трудо�
вій книжці призера Лондона�
2012 є запис про роботу ніч�
ним сторожем, теж не вигад�
ка?

— Це цілковита правда, і таке дій�

сно трапилося на початку моєї

спортивної кар’єри. У 2006 році,

коли ще не потрапив до складу

збірної України, я влаштувався на

роботу на дніпропетровський ста�

діон «Локомотив» нічним сторо�

жем. На це було кілька причин.

Перша, банальна — скрутне фінан�

сове становище. Дідусь помер, ба�

бусиної пенсії ледь на їжу вистача�

ло. Щоправда, спорткомітет виді�

ляв близько 500 гривень на харчу�

вання, але не кожного місяця. Тому

іноді траплялося, що харчувався

тільки «мівіною» та чаєм, який за�

варював на плитці у сторожці, або

взагалі тренувався голодним…

З іншого боку, я мав додаткову

можливість для тренувань, і мені

ніхто не заважав! Десь о третій го�

дині ночі брав списа і виходив на

стадіон. А вранці, перепочивши па�

ру годин, знову відпрацьовував

вправи. Зізнаюся, важко було, не

раз думав зав’язати зі спортом,

проте якесь внутрішнє чуття втри�

мувало. Терпів, вірив, що у мене все

вийде, і я зумію метати за відмітку у

вісімдесят метрів. «От тоді, — гово�

рив собі, — у тебе будуть і успіх, і

гроші». 

— Коли зрозумів, що мрія мо�
же здійснитися?

— Спочатку, у 2007 році, в Угор�

щині завоював «бронзу» на пер�

шості Європи серед молоді.

А справжній «прорив» відбувся у

2009 році, коли я показав резуль�

тат — 81 метр. У 2010�му на «до�

рослому» чемпіонаті Європи посів

4 місце, того ж року та у 2011�му

виграв «срібло» на Кубку Європи, у

2011�му — «золото» на чемпіонаті

України.

— Скажи, а як проходила бо�
ротьба в Лондоні? 

— До сектору я вийшов з четвер�

тим результатом сезону�2012 у сві�

ті. У травні в Києві я показав свій

кращий у кар’єрі результат — 86 м

12 см. Щоправда, у суперників були

куди більш вагомі козирі. 

Кваліфікацію виграв діючий

чемпіон Європи чех Вецлав Весе�

ли з результатом 88 м 34 см. Я пока�

зав 82 м 72 см і зайняв четверту по�

зицію слідом за дворазовим олім�

пійським чемпіоном норвежцем

Андреасом Торкільдсеном і брон�

зовим медалістом Пекіна�2008

чемпіоном світу�2007 року фіном

Теро Піткамякі.

У фіналі ситуація докорінно змі�

нилася. Спортсмени виходили до

сектору, а на першому місці про�

довжував залишатися 19�річний

хлопець Кешорн Уелкотт із Трині�

даду і Тобаго. Зауважу, що ця «темна

конячка» була відома лише вузько�

му колу фахівців завдяки своїй пе�

ремозі в липні 2012 року на юніор�

ському чемпіонаті Європи в Барсе�

лоні.

Але і я зумів у третій спробі зди�

вувати фахівців, метнувши списа

на 84 м 51 см. Завдяки цьому я став

у проміжному протоколі точно за

Уелкоттом. На щастя, у наступних

спробах до мене так і не змогли

наблизитися світові лідери: Тор�

кільдсен, Весели і Піткамякі. Лише

у п’ятій спробі довелося понерву�

вати, коли до мене впритул набли�

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Äìèòðî Ñàëàìàò³í

ç â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè–ïðèçåðàìè òà ô³íàë³ñòàìè Îë³ìï³àäè–2012



зився фін Антті Руусканен. Але йо�

му так і не вдалося перевершити

мій результат. 

Визнаю, мені до останнього не

давали спокою ті сім сантиметрів,

які я програвав трінідадцю Уелкот�

ту. Але, на жаль, моя остання спро�

ба — 83 м 53 см — не змогла пере�к�

реслити його плани на «золото».

У підсумку чемпіоном з результа�

том 84 м 58 см став Уелкотт, який

завоював друге олімпійське «золо�

то» в історії Трінідаду і Тобаго після

перемоги Хаселі Кроуфорда на

стометрівці на Іграх�1976. Він, до

того ж, став наймолодшим олімпій�

ським чемпіоном в історії метання

списа і першим спортсменом не з

Європи або США. Якому вдалося

одержати перемогу в цьому виді

спорту.

— Олександре, а ти сам був
налаштований на здобуття
олімпійської медалі?

— Я марив олімпійською медал�

лю і навіть бачив її уві сні! Правда,

чомусь сподівався на те, що вона

буде бронзовою. На жаль, ще перед

кваліфікацією у мене виникли

проблеми зі стегном. У лондон�

ському секторі це завадило мені

розігнатися як слід. Крім того, від�

чувався біль то у коліні, то у руці.

Мастив ногу знеболюючими мазя�

ми, робив масажі. Тому у секторі ді�

яв з пересторогою. До того ж мо�

золь на долоні лопнув, кров пішла.

Довелося ще й руку перев’язати...

Та всі ці проблеми, як на мене, бу�

ли доброю прикметою, адже по�

дібні ситуації в моїй кар’єрі вже бу�

ли і закінчувалися успіхом. Мій за�

гальний стан того дня був найкра�

щим. Я виклався в одній спробі, яка

і забезпечила мені срібну нагоро�

ду. Звісно, того фінального дня був

трохи засмучений, що зупинився

всього в сімох сантиметрах від «зо�

лота», але медаль Олімпійських

ігор — це перемога. 

— Після Лондона виникло
враження, що вболівальники
не скоро побачать падіння сві�
тового рекорду Яна Железни.
Олімпіаду в Пекіні представ�
ник Норвегії Торкільдсен виг�
рав з результатом 90 м 57 см.
А для перемоги на Олімпіаді�
2012 трінідадцю Уелкотту вис�
тачило і 84 м 58 см. 

— Я припускав, що призери зу�

пиняться в районі 86 метрів. Але за

підсумком результат переможця

виявився ще нижчим. Мені здаєть�

ся, що в лідерів через щільний гра�

фік змагань накопичилася втома.

Перед виступами мені вдалося

поспілкуватися з Торкільдсеном і

Весели — вони скаржилися на такі

ж травми стегна, як і у мене. Додай�

те до цього зростаючу конкурен�

цію серед спортсменів. Напевно,

звідси і не такі високі результати.

Так вийшло, що усі фаворити,

включаючи дворазового олімпій�

ського чемпіона норвежця Андре�

аса Торкільдсена, чемпіона Євро�

пи Вецлава Весели з Чехії, а також

бронзового медаліста Пекіна і

чемпіона світу�2007 фіна Теро

Піткамякі, начебто змовившись,

підписали «капітуляцію». Ніхто з

них не дістав навіть до позначки

84 метри. 

— Чи береш ти із собою на
змагання якісь талісмани, щоб
притягнути вдачу?

— Обов’язково надягаю на ліву

руку браслет або зав’язую червону

нитку. У Лондоні в сувенірній

крамниці купив новий браслет за

сім фунтів стерлінгів. 

— В одному з інтерв’ю ти зіз�
нався, що олімпійську медаль
«вистраждав» разом з дружи�
ною. Хто вона, твоя друга по�
ловинка?

— Свою майбутню дружину

Юлю я зустрів на стадіоні. Вона ра�

ніше боксом займалася, навіть була

чемпіонкою України. Зараз бігає

для підтримки спортивної форми.

Отож дивлюся, красива блондинка

накручує кола по доріжці. Довго не

наважувався познайомитися. Юлія

першою цікавість до мене прояви�

ла. Ще й дуже здивувалася, коли до�

відалася, що я, такий худенький,

метанням списа займаюся. Десь з

рік зустрічалися, потім одружили�

ся. Нещодавно четверту річницю

відсвяткували. Пропозицію руки і

серця я теж зробив на стадіоні. Ме�

ні дуже пощастило з Юлією. Скіль�

ки в мене було стресів через невда�

лі виступи на чемпіонатах світу...

Але вона підтримувала, вірила, що

все в мене вийде. 

— А олімпійське «золото» тобі
ще не наснилося?

— Ще є час, щоб добре підготува�

тися до наступних Олімпійських

ігор.

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Íà ï’ºäåñòàë³ ïîøàíè (çë³âà íàïðàâî) – Îëåêñàíäð Ï’ÿòíèöÿ («ñð³áëî»), (Óêðà¿íà)

Êåøîðí Óåëêîòò («çîëîòî»), (Òð³í³äàä ³ Òîáàãî), Àíòò³ Ðóóñêàíåí («áðîíçà»), (Ô³íëÿíä³ÿ).
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Äàâíî ²âàí³âêà, ùî íà ×åðí³-

ã³âùèí³, íå áà÷èëà òàêîãî

ä³éñòâà. Ñâÿòî — íåáóäåííå,

çâîðóøëèâå, íåçàáóòíº. Ãî-

ëîâí³ ãåðî¿ — þíàêè, ÿê³ ùå

äîíåäàâíà ñèä³ëè çà øê³ëü-

íîþ ïàðòîþ, à íèí³ éäóòü ñëó-

æèòè äî àðì³¿. Ñõâèëüîâàí³

òàêîþ óâàãîþ, ïåðåéíÿâøèñü

îñîáëèâîþ àòìîñôåðîþ ïîä³¿,

ïðèçîâíèêè, îäèí çà îäíèì, ó

ñóïðîâîä³ áàòüê³â êðîêóþòü äî

ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì â ðîêè

Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.

Ïîêëàäàþòü êâ³òè. Øàíóþòü

õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Êëÿíóòü-

ñÿ çàõèùàòè ð³äíó çåìëþ.

Проводжати новобранців прий�

шли цілими родинами: сивочолі

ветерани, люди різного віку та про�

фесій, молодь і малі дітлахи. Приї�

хали й гості з навколишніх сіл.

За українським звичаєм, батьки

пов’язують своїх синів вишивани�

ми рушниками�оберегами і дають

щире напуття на гідну службу.

Естафету свята підхоплюють ар�

тисти Військово�музичного цен�

тру Сухопутних військ Збройних

Сил України, які дарують глядачам

справжнє концертне видовище.

Виступи артистів змінюються де�

монстрацією відеороликів про су�

часне українське військо. Учні мо�

лодших класів із захопленням не

лише слухають і дивляться, а й зні�

мають кіно на мобільні телефони. 

Лунають хвилюючі пісні у вико�

нанні військових солістів: «Я йду

служити», «Єдина родина», «Служи,

сину!». Матері та дівчата, як по ко�

манді, не стримують сліз. Такі вони

тонкосльозі ці жіночи натури.

«Не сподівався, що нас провод�

жатимуть так урочисто. Все дуже

незвично. Сьогодні для мене особ�

ливий день, адже не щодня даєш

клятву на вірність рідній землі», –

ділиться враженнями призовник

Володимир Панченко.

Здається, юнаки — без п’яти

хвилин солдати — дорослішають

на очах. Справді, стільки уваги і

шани цим хлопцям, які поки що

лише в статусі новобранців і, як

мовиться, пороху ще не нюхали.

Та батьки, керівники району і об�

ласті, військові, які, власне, і влаш�

тували ці урочисті проводи, усім

своїм ставленням ніби підкреслю�

вали, наскільки важливою і відпо�

відальною є служба у Збройних

Силах України. 

Говорять тепло, від душі. Зміст їх�

ніх коротких промов містить най�

головніше: «Батьківщина довіряє

вам найдорожче – берегти мир і

спокій рідної землі. Служіть так, щоб

Чернігівська земля пишалася вами».

«Я щаслива, що виростила хоро�

шого сина. Володимир заздалегідь

готувався до служби, тож в армію

йде цілком свідомо. Звісно, мате�

ринське серце хвилюється за свою

кровиночку, та я молитимуся за

нього. І сподіваюся, що в армії Во�

лодя стане справжнім чоловіком», –

схвильовано каже мати призовни�

ка Ольга Панченко.

Чернігівський міський військо�

вий комісар полковник Володи�

мир Кравчук подякував батькам та

селянам за виховання синів, а при�

зовникам побажав повернутися до

рідної домівки здоровими і змуж�

нілими.

«Вже третій рік поспіль ми прово�

димо такі акції в загальній системі

військово�патріотичного вихован�

ня молоді. Наша мета – не лише від�

родити славетні героїчні традиції

минулого, а й, використовуючи су�

часні форми, показати і розповісти,

якою є українська армія сьогодні.

А результат цієї роботи можна по�

бачити на призовному пункті: чис�

ло охочих поповнити лави Зброй�

них Сил України в Чернігівському

районі збільшується з року в рік», —

підкреслив полковник Кравчук. 

Цього дня в селі створилася ней�

мовірна радісно�емоційна атмос�

фера. Після закінчення концерту,

люди ще довго не розходилися.

Вони підходили до призовників,

бажали доброї служби, просили

гідно тримати марку рідного села.

Âàäèì ÌÈÑÍÈÊ

ЗА НАРОДНИМ ЗВИЧАЄМ

ППППРРРРООООВВВВООООДДДДЖЖЖЖААААЛЛЛЛАААА    ММММААААТТТТИИИИ    ССССИИИИННННАААА    

УУУУ ССССООООЛЛЛЛДДДДААААТТТТ ИИИИ

І РУШНИК ВИШИВАНИЙ НА ЩАСТЯ ДАЛА
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Íàéá³ëüø ñêëàäíèì ïèòàííÿì

êóëüòóðíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç îñîáî-

âèì ñêëàäîì òà ÷ëåíàìè ñ³ìåé â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â áóëî é çàëèøà-

ºòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ. Ç ìåòîþ ïðè-

âåðíåííÿ óâàãè äî çàçíà÷åíî¿ ïðîá-

ëåìè ä³ÿ÷³â êóëüòóðè, êåð³âíèê³â

ìóçåéíèõ óñòàíîâ, êðàºçíàâö³â ³ ìå-

öåíàò³â Öåíòðàëüíèé äðóêîâàíèé

îðãàí Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

æóðíàë «Â³éñüêî Óêðà¿íè» ñï³ëüíî ç

Íàö³îíàëüíèì çàïîâ³äíèêîì «Õîð-

òèöÿ» çàïî÷àòêóâàâ Âñåóêðà¿íñüêó

êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêó àêö³þ «Óê-

ðà¿íñüê³ ìóçå¿ – óêðà¿íñüê³é àðì³¿.

Â³äêðèò³ äâåð³». Ñïåöïðîåêò ïðîâî-

äèòüñÿ çã³äíî ç Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè â³ä 27 âåðåñíÿ 2010 ðîêó

¹ 918/2010 «Ïèòàííÿ øåôñòâà

íàä Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè»,

íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè

â³ä 28 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ¹ 55 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ ²íñòðóêö³¿ ïðî îðãàí³-

çàö³þ âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè â³ä 27.09.2010 ðîêó

¹918/2010 «Ïèòàííÿ øåôñòâà

íàä Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè» òà

ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ç ïàòð³-

îòè÷íîãî òà êóëüòóðíî-äóõîâíîãî

âèõîâàííÿ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè. Àê-

ö³þ ïðèñâÿ÷åíî 25-é ð³÷íèö³ Çáðîé-

íèõ Ñèë Óêðà¿íè, îòîæ òðèâàòèìå âî-

íà 5 ðîê³â òà îõîïèòü âñ³ ðåã³îíè íà-

øî¿ äåðæàâè.

Підполков�
ник Руслан
Ткачук, на�
чальник відді�
лу публіцис�
тики журналу
«Військо Укра�
їни»:

— Це перша в

історії Зброй�

них Сил України і журналу «Вій�

сько України» благодійна акція та�

кого масштабу і значущості. Її ідея

належить історику, публіцисту та

відомому громадському діячеві,

члену редколегії журналу «Військо

України» Олександру Кривошию. 

Зміст започаткованої журналом

акції полягає в тому, аби дати змогу

захисникам Вітчизни – кращим у

своїх підрозділах і частинах – від�

відувати музеї, в яких працюють

експозиції з військової історії Ук�

раїни та історії зброї. Нині партне�

ри першого етапу акції – за під�

тримки журналу — розробили спе�

ціалізовані екскурсії, присвячені

історії українського війська та вій�

ськового флоту України. Перші

відвідувачі – солдати та офіцери з

артилерійської бригади імені гене�

рала Василя Петрова. Відгуки – ли�

ше позитивні.

Символічно, що наш спецпроект

взяв старт на Запоріжжі, ко�

лисці козацтва та осеред�

ку українського духу.

Згадаймо, як ге�

рой одноймен�

ної повісті Ми�

коли Гоголя Та�

рас Бульба веде

своїх синів на

Хортицю. Це

урочисто і вод�

ночас хвилюю�

че для кожного,

хто любить ук�

раїнську істо�

рію та береже

своє духовне

коріння. 
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Â Óêðà¿í³ íà ïîðÿäêó äåííîìó – áàçîâ³ íàïðÿìè ôîðìó-

âàííÿ â³éñüêà. Ñåðåä íèõ — ðåàë³çàö³ÿ îô³ö³éíî¿ ³äåîëî-

ã³¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, çàáåçïå÷åííÿ ëþäåé ó ïîãîíàõ ã³ä-

íèìè ñîö³àëüíèìè ñòàíäàðòàìè, ï³äòðèìàííÿ âèñîêîãî

ìîðàëüíîãî äóõó, à òàêîæ óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè â³é-

ñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ. 

ßêîþ ì³ðîþ ìè ãîòîâ³ âèêîðèñòîâóâàòè ³íñòðóìåíòè, ùî

íàäàþòüñÿ íàì äëÿ äîïîìîãè? ßêå ì³ñöå ó ïàòð³îòè÷íîìó

òà êóëüòóðíî-äóõîâíîìó âèõîâàíí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

ïîñ³äàþòü ìóçå¿, é îñîáëèâî ò³, â ÿêèõ ðîçì³ùåí³ åêñïî-

çèö³¿ ç ³ñòîð³¿ çáðî¿ òà â³éñüêîâîãî ìèñòåöòâà? Êî-

ëîñàëüíå!!! Íåäàðåìíî îäèí ç âåëèêèõ ñêàçàâ,

ùî ìóçåé — öå áóäèíîê, äå æèâå ³ñòîð³ÿ, ÿêà

ôîðìóº ñüîãîäí³øí³é äåíü òà çàçèðàº ó ìàé-

áóòíº. Ùî çàâàæàº íàì ÷àñò³øå äîòîðêàòèñÿ äî

ðåë³êâ³é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çáàãà÷óþ÷èñü ¿õ-

íüîþ ñèëîþ?

Äîðîãîþ íà Ñ³÷



О л е к с а н д р
К р и в о ш и й ,
кандидат істо�
ричних наук,
публіцист і
громадський
діяч, член ред�
колегії журна�
лу «Військо
України»:

— Всеукраїнська акція «Україн�

ські музеї – українській армії. Від�

криті двері» увійшла до плану вій�

ськово�патріотичного виховання

Міністерства оборони України.

Оскільки спецпроект проводиться

згідно з Указом Президента Украї�

ни про шефство над Збройними

Силами України, ми розраховуємо,

що його підтримають органи міс�

цевої влади всіх регіонів України.

Нині ведемо переговори з керівни�

ками музейних установ. Запрошує�

мо до співпраці діячів культури,

краєзнавців і меценатів. Відкрий�

мо військовослужбовцям Зброй�

них Сил України двері в історію ук�

раїнського війська разом!

Від імені організаторів акції хочу

подякувати Запорізькому міському

АКТУАЛЬНО

Àðòåôàêòè

íàøî¿ çâèòÿãè

Íà åêñïîçèö³¿

êîçàöüêèõ êîðàáë³â

Ó Ñ³÷îâîìó õðàì³
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голові Олександру Сіну та голові

Запорізької обласної ради Павлу

Матвієнку. Саме за їхньої підтрим�

ки здійснюватимуться екскурсії

кращих військовослужбовців під�

водного човна «Запоріжжя»,

фрегату «Гетьман Сагайдачний» й

Окремого полку Президента Укра�

їни до Національного заповідника

України «Хортиця» та Запорізько�

го музею історії зброї. 

Ñïî÷àòêó áóëî ñëîâî… Áàãàòî ñë³â,

ñêàçàíèõ ó÷àñíèêàìè âåëåëþäíî¿

ïðåçåíòàö³¿ ñïåöïðîåêòó æóðíàëó

«Â³éñüêî Óêðà¿íè» â Çàïîð³ææ³ â

ïðåñ-êëóá³ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óê-

ðà¿íè, â êàá³íåòàõ î÷³ëüíèê³â ì³ñòà,

îáëàñò³ òà ìóçåéíèõ óñòàíîâ. Â³ä÷ó-

âàëîñÿ, — àðì³þ íà Çàïîð³ææ³ ëþá-

ëÿòü, à â³éñüêîâ³ òðàäèö³¿ çíàþòü ³

øàíóþòü.

²í³ö³àòîð ïðîâåäåííÿ àêö³¿ — ÷ëåí

ðåäêîëåã³¿ æóðíàëó Îëåêñàíäð Êðè-

âîøèé, êóðàòîð ïðîåêòó ï³äïîëêîâíèê

Ðóñëàí Òêà÷óê òà äèðåêòîð Çàïîð³çü-

êîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ çáðî¿ Â³òàë³é

Øëàéôåð ðîçïîâ³ëè ó÷àñíèêàì ïðå-

çåíòàö³¿, æóðíàë³ñòàì òà ãðîìàä-

ñüêîñò³ ïðî ìåòó òà çàâäàííÿ àêö³¿, à

òàêîæ ïðî æóðíàë, ÿêèé âïåðøå â ³ñ-

òîð³¿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè âçÿâñÿ

ïðîâåñòè òàêó ìàñøòàáíó êóëüòóðíî-

ïðîñâ³òíèöüêó àêö³þ. Äî ðå÷³, ¿¿ äðóãèé

åòàï áóäå ïðåçåíòîâàíî ó ñòîëèö³, äå

ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè ïåðñîíàëüíó

ôîòîâèñòàâêó çíàíîãî çàïîð³çüêîãî

ôîòîõóäîæíèêà Ñåðã³ÿ Ëàâðîâà «Â³-

êîâ³÷íà Õîðòèöÿ — òåðèòîð³ÿ çâèòÿãè

³ ëþáîâ³…». 

Àêö³ÿ æóðíàëó «Â³éñüêî Óêðà¿íè»

ïîêëèêàíà íå ò³ëüêè âèêîíóâàòè çàâ-

äàííÿ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âè-

õîâàííÿ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè, âîíà

ùå é ã³äíî ïðåäñòàâèòü ñåðåä â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé

òà æèòåë³â ñòîëèö³ êîëèñêó êîçàö-

òâà – Çàïîð³ææÿ, Íàö³îíàëüíèé çà-

ïîâ³äíèê «Õîðòèöÿ».

Â ðàìêàõ ïðåçåíòàö³¿ ðåã³îíàëü-

íîãî åòàïó êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöü-

êî¿ àêö³¿ «Óêðà¿íñüê³ ìóçå¿ – óêðà¿í-

ñüê³é àðì³¿. Â³äêðèò³ äâåð³» ¿¿ ó÷àñ-

íèêè â³äâ³äàëè ïàðê Ìåòàëóðã³â ì.

Çàïîð³ææÿ, äå ïîêëàëè êâ³òè äî

ºäèíîãî â Óêðà¿í³ òà íà òåðåíàõ

ÑÍÄ ïàì’ÿòíîãî çíàêà â³éñüêîâîñ-

ëóæáîâöÿì, çàãèáëèì ïðè âèêî-

íàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ó ìèð-

íèé ÷àñ. 

А р х і є п и с �
коп Білоцер�
ківський і Бо�
гуславський
Августин, го�
лова Сино�
дального від�
ділу УПЦ з пи�
тань взаємодії
зі Збройними
Силами та іншими військови�
ми формуваннями:

— Всеукраїнська акція журналу

«Військо України» «Українські му�

зеї — українській армії. Відкриті

двері» проводиться під благосло�

венням Української православної

церкви. Надзвичайно важливо, що

наші військовослужбовці дотор�

кнуться до духовного досвіду пра�

щурів: спочатку запорозьких коза�

ків, а потім, з Божою волею, й Київ�

ської Русі, Гетьманщини та інших

періодів історії українського воїн�

ства. Серед них величезна кіль�

кість лицарів, які самовіддано слу�

жили Україні, нерідко жертвуючи

своїм життям заради волі свого на�

роду. Святе Письмо навчає відда�

ності та безмежній любові до рід�

ного краю. Господь Ісус Христос

(Євангеліє від Іоана 15:13) прого�

лошує: «Немає більше від тієї любо�

ві, коли хто душу покладе, життя

своє за друзів своїх». 

Щиро бажаю успіху організато�

рам акції, молюся за глибокі духов�

ні плоди для усіх її учасників. 

Максим Ос�
тапенко, гене�
ральний ди�
ректор Націо�
нального за�
п о в і д н и к а
«Хортиця»:

— Чудова ідея!

О р г а н і з а т о р и

акції взялися за

вкрай потрібну

сучасній молодій людині в пого�

нах справу пізнання військового

мистецтва пращурів через речові

артефакти. Такого ні в Збройних

Силах України, ні в практиці му�

зейної роботи ще не було. Націо�

нальний заповідник «Хортиця» —

науково�дослідна і рекреаційно�

освітня установа, яка здійснює

охорону пам’яток історії, культури

та природних об’єктів, збирає, вив�

чає, зберігає та популяризує

пам’ятки, пов’язані з історією ко�

зацтва. Структурним підрозділом

заповідника є Музей історії Запо�

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛУ «ВІЙСЬКО УКРАЇНИ»
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розького козацтва та єдиний в Ук�

раїні історико�культурний ком�

плекс «Запорозька Січ». Загальна

площа Національного заповідника

«Хортиця», включаючи прилеглі

острови, становить понад 2 386 га.

На території заповідника нарахо�

вується 106 пам’яток археології та

історії. Під час експедицій на о.

Байда було виявлено залишки де�

рев’яних укріплень, оборонні, гос�

подарські споруди та житлові при�

міщення XVI ст., які, ймовірно, на�

лежали запорозьким козакам. У

балках Молодняга та Липова ост�

рова Хортиця знайдено зимівники

запорозьких козаків ХVIII ст., де

археологами виявлена значна

кількість предметів козацького по�

буту (цвяхи, кераміка, ножі, зброя

тощо). У 1736 році в районі Хорти�

ці засновано Запорозьку верф, а

для її захисту побудовані фортеця і

ретраншемент. Декілька десятків

суден верфі затонуло біля острова.

Нині ці кораблі підняті й виставле�

ні в окремій експозиції.

На території заповідника діє

фольклорно�етнографічний кін�

ний театр «Запорозькі козаки»,

який опікується збереженням і

розвитком козацьких традицій та

формуванням на території запо�

відника туристичної інфраструк�

тури. Отож щиро запрошую чита�

чів журналу «Військо України» на

святу землю «Хортиці».

Çàïîð³çüêèé åòàï Âñåóêðà¿íñüêî¿

àêö³¿ ðîçïî÷àâñÿ õâèëþþ÷å òà óðî-

÷èñòî, ç ìóçèêàìè, çóìåðàìè ôîòîà-

ïàðàò³â, áîéîâèì ãîïàêîì ³ äóõîì êî-

çàöüêî¿ çâèòÿãè. 

…Î âîñüì³é ñîðîê ðàíêó êðàù³ â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè

îêðåìî¿ Çàïîðîçüêî¿ àðòèëåð³éñüêî¿

áðèãàäè ³ìåí³ äâ³÷³ Ãåðîÿ Ðàäÿíñüêî-

ãî Ñîþçó ãåíåðàë-ïîëêîâíèêà Âàñè-

ëÿ Ïåòðîâà, îô³öåðè-âèõîâàòåë³,

÷ëåíè ñ³ìåé â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

Çàïîð³çüêîãî ãàðí³çîíó ïðèáóëè äî

Çàïîð³çüêîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ çáðî¿ —

îäíîãî ç íàéêðàùèõ â ªâðîï³. ¯õ òåï-

ëî ïðèâ³òàâ äèðåêòîð ìóçåþ Â³òàë³é

Øëàéôåð ³… ïîêàçàâ ³ñòîð³þ ìèíó-

ëîãî õîëîäíî¿ ³ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿.

Êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêà àêö³ÿ ïî-

÷àëàñÿ...

Віталій Шлайфер, директор
Запорізького
музею історії
зброї:

— Я не міг не

відгукнутися на

п р о п о з и ц і ю

журналу «Вій�

сько України»,

адже свого часу

й сам проходив

військову служ�

бу. Служив у Підмосков’ї і добре

пам’ятаю, що нечасті звільнення у

вихідні дні я проводив у кіно, музе�

ях і театрах. Після важких солдат�

ських буднів ці рідкісні походи до

культурних осередків ставали для

мене справжнім святом. Тож вмов�

ляти мене, аби музей долучився до

акції журналу «Військо України»,

не довелося. Більше того, впевне�

ний, що Запорізький музей історії

зброї може зіграти важливу роль у

військово�патріотичному вихо�

ванні захисників Вітчизни. Адже

саме тут ми аргументовано дово�

димо, що зброя — це один із голов�

них інструментів людини протя�

гом всієї її історії, а воїн — це фахі�

вець, який і до сьогодні використо�

вує зброю у своєму повсякденному

житті. При цьому він має бути не

тільки озброєним, але й досконало

володіти різними видами зброї,

аби захистити себе, свою сім’ю,

Батьківщину. Воїн має знати, звід�

ки пішла зброя, як застосовувалася,

розвивалася. Загалом тема зброї та

людини заслуговує окремого оп�

рацювання. Зазначу лише, що

зброя в руках зваженої, професій�

ної людини — воїна, міліціонера,

спортсмена, мисливця — це стабі�

лізуючий фактор, який позитивно

позначається на криміногенній

обстановці, атмосфері у суспільс�

тві в цілому… В нашому музеї зібра�

но більше 4 000 зразків холодної і

вогнепальної зброї різних епох і

різних народів. Її еволюція просте�

жується від кам’яного і бронзового

періодів історії людства до другої

половини ХХ століття…

Старший солдат Ірина Брусо�
ва, обличчя
акції, відпові�
дальний вико�
навець мобілі�
заційного від�
ділення Цен�
т р а л ь н о г о
о б ’ є д н а н о г о
р а й о н н о г о
військкомату
м. Запоріжжя:

— Можу без перебільшення сказа�

ти, що участь в акції журналу «Вій�

сько України» стала для мене неза�

бутньою подією. Я отримала безліч

позитивних емоцій від екскурсій

по єдиному в Україні Запорізь�

кому музею історії зброї,

Музею історії запорозь�

кого козацтва та Іс�

торико�культур�

ному ком�

п л е к с у

« З а �
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äåðæàâíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ, êàíàë «Çàïîð³ææÿ», Çàïîð³çüêà íåçàëåæíà

òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ «ÒÂ-5», ðàä³î «Çàïîð³ææÿ» òà ²íòåðíåò-ïîðòàëè

www.kmu.gov.ua, www.unn.com.ua, news.meta.ua, rss.novostimira.com, segod-

nya.novostimira.com òà ³íø³. 
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çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ: viysko2003@ukr.net, olexa-zp@ukr.net.
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порозька Січ». Але найбільш приєм�

ним і значущим для мене було бачи�

ти захоплені обличчя молодих сол�

датів, їхній непідробний інтерес до

експонатів і того, що розповідають

екскурсоводи. Енергетика місць, в

яких ми побували, розповіді добре

підготовлених екскурсоводів, на

моє переконання, розбудили у

хлопців гордість, тому що, вдягнув�

ши солдатські погони, вони також

стали до строю святого воїнства за�

хисників рідної землі України. Я не

тільки старший солдат Збройних

Сил України, я — мама. Дуже хочеть�

ся, аби моєму сину (а він обов’язко�

во, як і його батько, служитиме у вій�

ську), разом з товаришами також

поталанило стати учасником

подібної акції. А організаторам акції

«Українські музеї — українській ар�

мії. Відкриті двері» хочу побажати

лише одного: розуміння і підтримки

з боку командування, все інше вони

роблять на відмінно. 

…Ï³ñëÿ êîðîòêîãî ïåðåïî÷èíêó ñïîâ-

íåíèõ åìîö³ÿìè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

Çàïîð³çüêîãî ãàðí³çîíó ïåðåâåç-

ëè íà îñòð³â Õîðòèöÿ. ¯õ ðà-

äî çóñòð³ëè ãåíåðàëüíèé

äèðåêòîð Íàö³îíàëü-

íîãî çàïîâ³äíèêà

«Õîðòèöÿ» Ìàêñèì

Îñòàïåíêî ³ çàâ³äó-

þ÷èé â³ää³ëîì åêñ-

êóðñ³é çàïîâ³äíèêà

Ñåðã³é Äóäàðåíêî.

Çàâäÿêè ãîñòèí-

íîñò³ ãîñïîäà-

ð³â ïåðåä

ó÷àñíèêà-

ìè àêö³¿ â³ä÷èíèëèñÿ äâåð³ Ìóçåþ ³ñòî-

ð³¿ Çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà, ³ñòîðèêî-

êóëüòóðíîãî êîìïëåêñó «Çàïîðîçüêà

Ñ³÷», ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî ê³í-

íîãî òåàòðó «Çàïîðîçüê³ êîçàêè» òà

âèñòàâêè â³éñüêîâèõ êîðàáë³â.

Солдат Олександр Буянов,
старший то�
п о г е о д е з и с т
дивізіону ар�
тилерійської
розвідки (ро�
дом із м. Макє�
євка Донець�
кої області):

— Не думав,

що мені пощас�

тить відвідати

єдиний в Україні Музей історії

зброї та Музей українського козац�

тва «Хортиця». Було надзвичайно

цікаво. Відчуття таке, немов нас�

правді потрапив у славні давні ча�

си, коли «козаки вміли панувати».

Захоплює відвага, мужність та від�

даність Батьківщині козацьких ва�

тажків. Це були по�справжньому

сильні люди, які вміли цінувати во�

лю і бойове братерство.

Підполковник Ігор Немін�
ський, заступ�
ник команди�
ра окремої За�
порізької ар�
тилерійської
бригади імені
двічі Героя Ра�
дянського Со�
юзу генерал��
п о л к о в н и к а
Василя Петро�
ва з виховної роботи:

— На думці лише слова вдячності

військовим журналістам, організа�

торам Всеукраїнської акції, керів�

никам музейних установ, співробіт�

никам музеїв за влаштоване свято.

Військовослужбовці частини в за�

хопленні від побаченого і почутого

під час екскурсій. «Хортиця» врази�

ла нас своєю духовною величчю.

Запорізький етап акції організова�

но на високому рівні. 

Цим заходом ми відкрили шлях

до нового підходу у вихованні вій�

ськовослужбовців через звернен�

ня їх до історичного минулого ук�

раїнського війська, його історії та

озброєння. Переконаний, подібні

заходи краще за будь�які теоретич�

ні викладки впливають на підви�

щення свідомого ставлення солда�

тів та офіцерів до виконання своїх

службових обов’язків. 

СПЕЦПРОЕКТ ЖУРНАЛУ «ВІЙСЬКО УКРАЇНИ»
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Наприкінці вересня до Києва

з’їхалися понад триста ветеранів�

підводників із сімнадцяти країн

світу, які віддали не один рік цій

важкій, але й романтичній службі.

Протягом трьох днів учасники 49�

го Міжнародного конгресу підвод�

ників, який уперше пройшов на те�

ренах України, побували на чис�

ленних заходах, мали можливість

ближче познайомитися з пам’ят�

ними місцями України, а головне –

в черговий раз зустрітися зі своїми

побратимами і колегами по службі. 

На жаль, через поважний вік ко�

лишні підкорювачі морських гли�

бин не можуть собі дозволити час�

то зустрічатися та згадувати бу�

ремні роки служби. Заважають

цьому сотні та навіть тисячі кіло�

метрів, які розділяють їхні домівки.

Проте вони вирушили у таку дале�

ку та нелегку дорогу з надією зус�

тріти своїх товаришів по службі. 

Урочисте відкриття конгресу від�

булося в актовому залі Київської

міської державної адміністрації, де

підводників від імені керівництва

вітчизняного оборонного відомс�

тва та Генерального штабу ЗС Ук�

раїни привітали заступник началь�

ника Генерального штабу Зброй�

них Сил України генерал�лейте�

нант Григорій Саковський, а також

представники низки державних

установ, які опікуються ветеран�

ським рухом, керівники міської

влади та художні колективи.

«Ваші мужність та героїзм протя�

гом десятиліть слугували прикла�

дом гідного виконання військово�

го обов’язку. Проте з�поміж інших

військових вас вирізняє ще одна

риса – це морське братерство, зав�

дяки якому у всьому світі підводни�

ки єднаються в велику родину», –

наголосив генерал�лейтенант Гри�

горій Саковський.

«Головна мета конгресу – це

спілкування людей, які віддали

флоту не один рік свого життя, –

підкреслив голова асоціації Всеук�

раїнської громадської організації

«Всеукраїнська асоціація ветера�

нів�підводників» капітан 1 рангу

запасу Олександр Кузьмін. – Деякі

колишні моряки свого часу брали

участь у «холодній війні», причому

по різні боки барикад, і мають про�

тилежні погляди на історичні по�

дії. У зв’язку з цим конгрес надає

можливість ветеранам не просто

спілкуватися один з одним, а і пе�

реосмислити різні епізоди історії».

За словами Олександра Кузьміна,

проведення конгресу має і певний

дипломатичний контекст у сенсі

того, що деякі члени делегацій

обіймають відповідальні державні

посади у своїх країнах. Тож приїха�

ли до України не лише познайоми�

тися зі столицею, але й зміцнити

дипломатичні взаємини. Окрім то�

го, це ще і виховання молоді на

кращих флотських традиціях. 

Голова англійської делегації лорд

Джеймс Блеклі розповів, що ініціа�

торами проведення міжнародних

зустрічей підводників були два ви�

датних моряки часів Другої світо�

вої війни – адмірали — француз

Жан План Шар та німець Адаль�

берт Шнеє. А все почалося з того,

що моряки німецького підводного
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Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Âñåóê-

ðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â-ï³äâîäíèê³â»,

ñòâîðåíà ó 2006 ðîö³, ñüîãîäí³ îá’ºäíóº ïîíàä

ñ³ì òèñÿ÷ ÷ëåí³â. Àñîö³àö³ÿ çä³éñíþº çàõîäè ùî-

äî ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ âåòåðàí³â, çàõèùàº ¿õí³

³íòåðåñè, àêòèâíî çàéìàºòüñÿ âøàíóâàííÿì

ïàì’ÿò³ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè òà ïàòð³îòè÷íèì âè-

õîâàííÿì ìîëîä³. ×ëåíè àñîö³àö³¿ òàêîæ áåðóòü

àêòèâíó ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ. Ò³ëüêè

çà îñòàíí³ ðîêè äåëåãàòè â³ä Óêðà¿íè áóëè

ïðèñóòí³ íà ùîð³÷íèõ ì³æíàðîäíèõ êîíãðåñàõ

âåòåðàí³â-ï³äâîäíèê³â ó Áðàçèë³¿, Àíãë³¿, Ôðàí-

ö³¿, Í³ìå÷÷èí³, Ðîñ³¿, Ïîëüù³.



човна, який в роки війни затопив англійський крей�

сер «Ройял Оук», домовилися зустрітися з вцілілими

членами команди британського корабля. Виявилося,

що колишні супротивники не мали ніякої особистої

ненависті одне до одного і не бажали залишатися во�

рогами на все життя. Отже, перший конгрес підводни�

ків пройшов у травні 1961 року в Парижі, а його пос�

тійно діюча штаб�квартира знаходиться у Лондоні.

Конгрес ніяких політичних задач і цілей перед собою

не ставить та не приймає звернень до урядів і дер�

жавних установ. А збирається для зміцнення взаємин

між підводниками різних країн.

До речі, 49�й конгрес символічно відкрився у Міжна�

родний день миру. На урочистості були запрошені учні та

студенти кількох столичних навчальних закладів, а також

представники Національного Президентського оркестру.

Від Міністерства оборони України було залучено вихован�

ців та оркестр Київського військового ліцею імені Івана Бо�

гуна, особовий склад факультету іноземних мов та військо�

вого перекладу Військового інституту Київського націо�

нального університету імені Тараса Шевченка, роту Почес�

ної варти, артистів Ансамблю пісні і танцю ЗС України.

Багато моряків приїхало з країн колишнього СРСР.

Вперше завітавши до української столиці, вони щиро спо�

дівалися зустріти колишніх однополчан. Один ветеран у

морському тільнику з кількома фотографіями у руках хо�

див поміж приїжджих гостей зі словами: «Хлопці, хтось

служив у Полярному, неподалік Мурманська?» А інший,

імовірно з Італії, ламаною англійською розповідав про

свою підводну службу французькому колезі... 

Конгрес не обмежувався лише спілкуванням. Протя�

гом трьох днів усі учасники збору відвідали визначні

місця столиці, вшанували пам’ять полеглих бійців на

могилі Невідомого солдата, зі сльозами на очах спус�

тили вінок на хвилі Дніпра, згадавши про загиблих

моряків�підводників. Наші гості також відвідали Наці�

ональний університет оборони України, побували у Наці�

ональному музеї народної архітектури та побуту України. 

Серед учасників конгресу були дружини та матері

тих, хто не повернувся з морських походів. Одна з

них — мати старшого помічника командира атомохо�

да «Курськ», капітана 2 рангу Сергія Дудка, який загинув

у холодних водах Баренцового моря. Перебуваючи в

альма�матер українських офіцерських кадрів, Софія

Петрівна подарувала бібліотеці університету книгу

спогадів, яку видали родичі загиблих моряків. 

Андрій Артюшин підкорював морські глибини у ро�

ки «холодної війни». Нині він представляє Всеросій�

ський клуб моряків�підводників. Його служба на флоті

якраз припала на період, коли кожний похід атомної

субмарини міг закінчитися світовою ядерною війною.

Проте час минає, колишні вороги стали партнерами.

Зокрема, на конгрес приїхали американці, англійці та

інші представники країн, які раніше бачили колег із

східного блоку лише в прицілах та перескопах вважа�

вши НАТО потенційними ворогами.

Представники італійської делегації повезли додому

символічну статуетку країни�господаря конгресу, яка

протягом року перебувала в Україні. Чергова адреса, де

зберігатиметься головний символ ветеранів�підводни�

ків, — місто Катанія на острові Сицилія. Сюди з’їдуться

колишні підводники, аби стати учасниками ювілейного,

50�го Міжнародного конгресу.

Þð³é ÑÌªËÎÂ, Ìàêñèì ÕÎÐÎØÓÍÎÂ (ôîòî)

ДИПЛОМАТІЯ «У ТІЛЬНЯШКАХ»,
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ВВУУССАА,,  ЧЧУУППРРИИННАА  ІІ ККООЗЗ
Було колись — в Україні ревіли гармати,

Було колись – запорожці вміли панувати...
Т. Шевченко

×èì äàë³ êîòèëàñÿ Óêðà¿íîþ ñëàâà ïðî êîçàöüêå
âì³ííÿ «ïàíóâàòè», òèì á³ëüøå íàðîäó ïåðåéìàëîñÿ
â³ðîþ â îáîðîííó ñèëó êîçà÷ó ³ êîçàöüêó çâèòÿãó: «Äî
êîçà÷÷èíè ãîðíóëîñÿ âñå á³ëüøå ëþäåé, âñå çðîñòàëî
÷èñëî òàêèõ, ùî ñòàâàëè êîçàêàìè íà âñå æèòòÿ», —
ïèñàâ íà ñòîð³íêàõ «²ëþñòðîâàíî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè» ³ñòî-
ðèê Ìèõàéëî Ãðóøåâñüêèé. Ðîñëà é â³äîêðåìëþâàëà-
ñÿ ö³ëà îñ³áíà âåðñòâà êîçàöüêà, ³ îöÿ íàäçâè÷àéíî
ïîïóëÿðíà ñåðåä íàðîäó «êîçàöüêà âåðñòâà» ñòàâàëà
äëÿ Óêðà¿íè íå ëèøå îáîðîííîþ ñèëîþ, à é îá’ºêòîì
ãåðî¿çàö³¿; êîçàêè îñï³âóâàëèñÿ â ï³ñíÿõ ³ ïåðåòâîðþ-
âàëèñÿ â íàäëþäåé ó ïåðåêàçàõ. Êîçàê ñòàâàâ åòàëî-
íîì ìóæ÷èíè äëÿ «íåïîêîçà÷åíî¿» ÷àñòèíè íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè ³, ìîæëèâî, ÷åðåç öå â íàðîäíîìó ñâ³òîãëÿä³
ïîíÿòòÿ «ñïðàâæí³é ìóæ÷èíà» çàì³íèëîñü îäíèì ñëî-
âîì «êîçàê». 
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ААЦЦЬЬККАА  ММООДДАА
Окрім переліченого, войовнича козацька верства

стала для населення України ще й законодавицею мо�

ди на одяг, на мову, на манери і навіть на чоловічі за�

чіски.

Така ідеалізація козаччини спричинила формування

на козацькій основі узагальненого образу українця,

що поступово перетворився на національний. А ко�

зацька мода на вуса і «оселедець», разом з люлькою,

шапкою та козацькою зброєю, залишилася в народній

пам’яті символами лицарської (читай, козацької. —

О. К.) честі. «Любо було глянуть, як наїдуть запорожці в

Сагайдачне! (Сагайдачне – урочище на лівому березі

Дніпра, проти верхньої частини о. Хортиці. — О. К.).

Народ все широкоплечий, вусатий, бравий… Голови

голили. Тоді ще мода була носить чуприну, що оце в

кого довга — візьме її обмота кругом вуха...».

Такий спогад про козаччину записав відомий етног�

раф і фольклорист Нижньої Наддніпрянщини Яків

Павлович Новицький. Бо тоді, «ще мода була не яка�

небудь, а козацька».

Покійна бабуся Уляна Василівна (за дівочим прізви�

щем Радочин) розповідала мені, що за її молодості най�

улюбленішою зачіскою серед селян Олександрівсько�

го повіту Катеринославської губернії була зачіска «під

макітру», або «в кружок», а прозивалася в народі та мо�

да – «козацький манір», себто «а�ля козак» – по�ко�

зацькому. Робилася ця зачіска так. Сільський цируль�

ник садив дядька, надягав йому на голову макітру і гос�

трим ножем чи ножицями обрізав волосся, яке визи�

рало з�під посудини, себто стриг «кружком».

Такий спосіб постригу серед козаків підтверджує і

етнограф Олекса Воропай, зазначаючи, що «підстри�

жене таким способом («під макітру») волосся розчісу�

вали гребінцем в такому напрямку, який визначила

йому сама природа... Так підстригалося не тільки горо�

дове козацтво, а й шляхта та більша частина селян».

Запорозькі козаки рідко коли стриглися «під макіт�

ру»; вони носили чуприни або «оселедці». Останній

був прикметою справжнього запорозького козака, що

вже бував у походах.

Ось як описує запорозьку моду на зачіски історик

Дмитро Яворницький: «Запорожці зодягались добре,

ходили браво, чепурно. Вони, бачте, голови брили:

оббриє голову та ще й милом намаже, щоб добре во�

лосся росло. Зоставляли одну тільки чуприну, довгу та�

ку, з аршин, мабуть. Та чорну, та кучеряву! Замота за ву�

хо разів два та й повісить, так вона й висить аж до са�

мого плеча. А інший як візьме та вранці як розпустить,

так вона зробиться, як хвіст у вівці. То все на вихвалку».

Або ще: «Оце як накладати шапку, то зараз відбере (ко�

зак. — О. К.) від чуприни пучечок волосся, чуприну за�

мота за вухо, а пучечок напустить наперед, та тоді вже

й шапку наклада. Як наложить шапку, то він уже й ко�

зак».

З ДІДІВ–ПРАДІДІВ
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Чуб підстригався так: над лобом, на скронях і на по�

тилиці волосся голилося чи стриглося при тілі, і тіль�

ки серед голови зоставлялося на долоню широке,

кругле пасмо довгого волосся. Те волосся розчісували

на всі боки і підстригали кругом — вище над лобом, а

нижче на потилиці. Таким чином голені місця прик�

ривались чубом і здавалось, що голова вся в волоссі;

тільки коли чуб закочувався вітром, то голий череп

відкривався, і від того обличчя людини робилось ди�

ко�величним і войовничим. Чуби носили пани, горо�

дові козаки і посполиті; тільки пани, себто шляхта,

підстригали його вище, на польський лад. В Запорозь�

кій Січі деякі старшини (наприклад, писарі) також но�

сили чуби.

Зовсім інакше підстригалася козацька чуприна, себ�

то, «оселедець», коса. Вся голова голилася чи стригла�

ся при тілі, над самим же лобом залишали кругле пас�

мо волосся, пальців у три ширини. Волосся те часом

відростало в довгу косу, яку можна було, зачесавши на

лівий бік, або обвести кругом голови і замотати за ліве

вухо, або просто довести до нього і замотати. Частіше,

коли вона, себто чуприна, була не дуже довга, тільки

спускалася на вухо, і кінець її теліпався на плечі. Така

коса надавала обличчю дуже войовничий вид і оригі�

нальну красу. У маленьких хлопчиків чуприну підрізу�

вали у рівні з бровами, щоб не лізла в очі. У старших

голова не завжди була чисто виголена, заростала неве�

личким волоссям і так залишалася подовгу, особливо

так було у старих дідів, що не любили чепуритися.

Чуприну носили запорозькі козаки і ті люди, котрі ма�

ли зносини з ними — чумаки й селяни, що жили на За�

порожжі і близько до нього. В інших українських зем�

лях чуприну носили переважно ті козаки, що якийсь

час жили на Січі (добре знали її традиції і запорозьку

моду на зачіски) і повернулись назад. Але так було не

завжди. Під час Визвольної війни під проводом Б.

Хмельницького, коли, майже вся повстала Україна по�

козачилася, практично всі, хто зі зброєю вливався в

козацькі полки, відпус�

кали чуприни, як

знак волі. Після ба�

гатьох трагічних

подій та цар�

ського указу про

заборону цієї за�

чіски, носіння

чуприни пішло на

спад, обмежившись За�

порожжям. Молоді коза�

ки і джури, що ще не «нюхали

пороху», не мали права носити

чуприну, а стриглись, переважно, «під макіт�

ру», в кружок.

Мода на чуприни почалася до Запорожжя, бо ще

славетний київський князь�завойовник Святослав но�

сив на своїй голові «оселедця». Грек Лев Диякон, що

була при війську візантійського імператора Василя

(кінець X ст.) і, за його словами, бачив князя Святосла�

ва, описав його так: «...брови мав густі, очі сині, ніс ко�

роткий, борода голена, на верхній губі густе довге во�

лосся (себто вуса. — О.К.), голова зовсім оголена, а з

одного боку висіла чуприна, що визначала знатний

рід». За князівських часів, якщо вірити Леву Дияконові,

«чуприна була ознакою знатного роду, а в пізніші, ко�

зацькі часи, — запорозьким символом», — писав ет�

нограф Олекса Воропай.

Разом з козацькою звитягою люлька, шабля, «оселе�

дець» і вуса увійшли в українську народну творчість та

мистецтво. Художники — і давні, і пізніші — не залиши�

ли поза увагою цю козацьку моду. Тарас Шевченко в тво�

рі «Іван Підкова» так зобразив запорозького отамана:

А попереду отаман

Веде, куди знає. 

Походжає вздовж байдака,

Гасне люлька в роті;

Поглядає сюди�туди �

Де�де буть роботі? 

Закрутивши чорні уси,

За ухо чуприну, 

Підняв шапку — човни стали.

Нехай ворог гине!…

На старовинних картинах, портретах коза�

ків та українських гетьманів добре видно,

якої моди трималися на Запорожжі й на Геть�

манщині.

Запорозькі ватажки носили переважно чупри�

ни — «оселедці», а Гетьманщина віддавала перевагу чу�

бам і макітрам. В кружок, себто по�городовому, були

пострижені й деякі українські гетьмани: Юрій Хмель�

ницький, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Іван Са�

мойлович. Носили такі зачіски гетьмани: Іван Мазепа,
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Іван Скоропадський та Павло Полуботок. Але жоден з

гетьманів «не посмів» увійти в історію козаччини без

вусів. Окрім, звичайно, Петра Конашевича�Сагай�

дачного, який прикривав нижню частину сво�

го обличчя (кажуть, через поранення)

розкішною бородою та зовсім безвусо�

го, останнього українського гетьмана

Кирила Розумовського.

«Замилування українців до вусів

висловлювалось і народними при�

мовками: «Вус балабанський, чуп�

рина черкеська — не вважай,

мості�пані, що хвортуна кеп�

ська!», «У кого чорний вусок —

тому рибки шматок, в кого

сива борода — тому юшки

шкода!», — зазначав

Олекса Воропай.

Мода на вуса зачалася

в Україні від козаччи�

ни, бо в сусідніх (при�

кордонних) землях

чоловіки голили і вуса,

і бороди, або ж навпа�

ки, залишали на облич�

чі одне й друге.

А от українські козаки

«...бороди брили (як і го�

лови. — О. К.), одні тільки

вуса були, — писав Дмит�

ро Яворницький. — Вуса

довгі кохали. Оце як нафар�

бує їх, як начорнить та як

розчеше гребінцем, так хоч

він і старий, а такий козак вий�

де, що хіть�хіть! Довгенні вуса

були: інший підніме їх та як позак�

ладає аж за вуха, так вони ще нижче вух

звисають...». Багато козаків за розкішні або,

навпаки, за малі вуса, за звичку їх плекати отриму�

вали прізвиська, бо козаки були люди на язик гос�

трі, а ті прізвиська стали пізніше прізвищами. І жи�

вуть по світах люди з «вусатими»: Прудивус, Вусань,

Вусик, Чорновус, Усенко та «чубатими»: Чуб, Чу�

бенко, Чубченко, Чуприна, Чупринка, Чупрун —

козацькими прізвищами.

Багато років тому в селі Різдвянц Новомикола�

ївського району Запорізької області мені пощас�

тило записати приказку, яка передає сутність

відношення українців до вусів від давніх�давен і

до сьогодні, бо чоловіки�українці ще й досі по�

любляють носити і плекати традиційні козаць�

кі вуса. «Вуса — то честь, — говорив мені сімде�

сятирічний житель села, заснованого в 1843

році на місці давнього запорозького займи�

ща, Семен Кулька, — а борода, вона і в козла

єсть». І хай не образяться на те бородаті укра�

їнці, бо такий уже у нас, в Степовій Україні,

народ — бува, як щось скаже, то як зав’яже...

І не просто так, а на міцний запорозький ву�

зол….

Îëåêñà ÊÐÈÂÎØÈÉ, êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê,

ì. Çàïîð³ææÿ. Ôîòî Ñ. Ëàâðîâà òà Î. Êðèâîøèÿ



44

ЖОДНИХ МУК ТВОРЧОСТІ

Як відомо, письменниками не

народжуються — ними стають.

Дехто, маючи безмежну уяву, пише

прекрасні фантастичні романи, а

хтось, не обділений логікою, ство�

рює детективи. Інші, маючи бага�

тий досвід «прозаїки» життя, вида�

ють чудові реалістичні чи драма�

тичні шедеври. Але з�під чийого

пера тоді народжується дитяча

книга?

Однозначно та відразу й не від�

повіси. Втім, з гордістю й водночас

сміливо можна сказати — відтепер

в числі дитячих письменників

присутні й захисники Батьківщи�

ни! Яскравим свідченням цьому є

книга офіцера Збройних Сил Ук�

раїни капітана Михайла Семишку�

ра — «Пригоди Хрюнчика і Хрян�

чика», яка нещодавно вийшла дру�

ком у Полтавському видавництві

«Оріяна». 

Автору лише 28 років. Шостий

рік служить у Регіональному цен�

трі радіоелектронної розвідки

«Північ» (м. Чернігів). 

Приклад Михайла Семишкура

доводить: служба в Збройних Си�

лах України потребує від людей

всебічного розвитку. «Звичайно,

виконання професійних обов’яз�

ків — головне для мене, як і моя

сім’я (в родині офіцера 2�річний

Роман та 3�місячна Марійка —

авт.), — розповідає офіцер. — Як і

усі, мав дитинство і мав свою

мрію — написати книгу. Були

спроби складати вірші й оповідан�

ня, але результати, якщо чесно, ме�

не не дуже вражали». Заповітна

мрія не відпускала Михайла, ідеї

полонили й захоплювали уяву. Ви�

рішальну роль зіграв не випадок, а

творча натура й справжній офі�

церський характер. Байдикувати, а

як це? — дивується він і зразу відпо�

відає — на це немає часу.

Çíàéîìòåñü, Êàáàí÷èêè!

Михайло Семишкур зізнається,

що персонажів казки й частину са�

мого сюжету взяв зі свого дитинс�

тва та студентського життя. Голов�

ні герої — це двоє друзів�кабанчи�

ків, які живуть у лісному будиночку. 

Окрім десятка колоритних геро�

їв, у казці є ще інші «реальні персо�

нажі». Це Ведмідь Васильович, ха�

рактерний образ якого Михайло

«поцупив» з колеги — прапорщика,

а також білочка Сонечко — пле�

мінниця Соня. Чотирирічне дів�

чатко, власне, і стало першим чи�

тачем та найсерйознішим суддею

казкових історій, написаних її

дядьком. 

Словом, кумедні герої живуть у

своєму світі, не тільки розважають�

ся, а й вирішують проблеми Зача�

рованого лісу, рятують друзів й на�

віть цілі континенти від посухи та

інших лих, а головне — допомага�

ють одне одному. Як і самі дітлахи,

вони цікаві своєю безпосередніс�

тю, зворушливі та незлобливі, і, як

виявилося, здатні достукатися на�

віть до дорослих. 

Çóñèëëÿ, âàðò³ ìåòè

Одним джерелом натхнення в

творчому процесі для Михайла

Семишкура була його наречена( а

тепер дружина Віра), яка усіляко

підтримувала літературний почин

офіцера. 

Натхненником видання книги

стала мама Михайла Семишкура —

Любов Іванівна, яка багато років

присвятила праці на педагогічній

ниві, а зараз є старшим викладачем

української мови та літератури. 

«Спочатку, написавши кілька

перших історій, я показав їх ма�

мі, — розповідає Михайло. — До та�

кого творчого «продукту» вона

поставилася спокійно, адже і гадки

не мала, що для мене це не забав�

ка». Приємне здивування з казко�

ÊÊÀÀÇÇÊÊÎÎÂÂÈÈÉÉ
ää åå ááþþòò

îîôô ³³ öö åå ðð àà
Äèòÿ÷èõ ïèñüìåííèê³â â Óêðà¿í³ ïîá³ëüøàëî. Ó ñâ³ò

âèéøëà êíèãà îô³öåðà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

êàï³òàíà Ìèõàéëà Ñåìèøêóðà — «Ïðèãîäè Õðþí÷èêà ³

Õðÿí÷èêà».



вого диво�творіння прийшло зго�

дом, коли вичитуючи рукопис й

працюючи над помилками сина,

саме за них Любов Іванівна не за�

бувала його пожурити.

А результатом синтезу творчості

офіцера й видавничих технологій

стала чудова книга у твердій палі�

турці, із захоплюючим сюжетом та

яскравими картинками. Словом,

мрія будь�якого автора й читача.

Неначе гарячі пиріжки, книжки

накладом у 1000 примірників роз�

летілися по дитсадках та бібліоте�

ках, оскільки видання здобуло виз�

нання як «соціально значуще». До

речі, зовсім скоро у Чернігівському

обласному театрі ляльок відбудеть�

ся вистава за мотивами «Пригод».

²íãà Â²ÒÊÎÂÑÜÊÀ.

Ôîòî Îëåêñàíäðà ÏÀÐ²ß
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Îñ³íü – «ãàðÿ÷èé» ÷àñ íå ëèøå äëÿ øêîëÿð³â.

Â³äïóñòêà øâèäêî ñê³í÷èëàñÿ – ³ ìè çíîâó

çàíóðèëèñÿ ó ùîäåíí³ ïðîáëåìè òà ðîáîòó. Àëå

â÷åí³ ïîñò³éíî íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî ÿê³ñíèé

â³äïî÷èíîê – öå âàæëèâèé êðîê äî êðàùîãî âè-

êîíàííÿ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Òîìó íà ïî-

÷àòêó ïðîõîëîäíî¿ îñåí³ «Â³éñüêî Óêðà¿íè» íàïî-

ëåãëèâî ðàäèòü íå çàáóâàòè ïðî â³òàì³íè, â³äïî-

÷èíîê ³ õîðîøèé íàñòð³é. Îòæå, äåê³ëüêà ïîðàä,

ÿê ïðîâåñòè â³ëüíèé ÷àñ, ùî ö³êàâåíüêîãî ïî÷è-

òàòè, ùî ïîñëóõàòè, ÿêèé ô³ëüì ïåðåãëÿíóòè. 

Ведуча рубрики Дар’я Чігарєва:

• ЧИТАЄМО

«Я їду додому»
Андрій Круз
Серія з трьох частин – 2009 – 2011 рр.
Жанр: фантастика (постапокаліпсис), 
бойовик
Ця трилогія може додати нестримного драйву
в повільний плин осінніх днів і захопити не на
жарт усіх цінувальників модного зараз жанру
постапокаліпсис. 
Цивілізація знищена, анархія, орди кровожер�
ливих живих мерців ходять землею – в такий
непривітний апокаліптичний світ автор «ки�
дає» свого героя, який будь за що прагне діс�
татися своєї родини, яка залишилася за оке�
аном. Але в сучасних постапокаліптичних ре�
аліях це не таке вже й просте завдання. 
Спочатку треба вижити! 
Серед «жирних» плюсів серії: добре побудована сюжетна лінія, всі персонажі живі
та чітко виписані цікаві особистості зі своїми характерами. Крім того, ця серія, як і
усі інші книжки Андрія Круза, може стати справжнім посібником із озброєння: так�
тико�технічні характеристики дуже(іноді навіть занадто!) детальні. 
Варто прочитати хоча б для того, щоб знати, що робити на випадок зомбі�апока�
ліпсису.

роман «Баталіст»
Артуро&Перес Реверте
2005 рік

Один з найсильніших творів Артуро�Перес
Реверте. «Баталіст» – це історія фотогра�
фа Фолька, який 30 років свого життя
присвятив тому, що фотографував сцени
війни в епіцентрах «гарячих» точок. 
Він закінчив свою кар’єру фотографа і, від�
городившись від світу у старій башті маяку,
малює величезну фреску – «Апофеоз вій�
ни». Спогади, бесіди, сцени фрески – в них
зосереджено все те, що головний герой
бачив крізь об’єктив своєї фотокамери на
Балканах. 
Дуже важка проза, безкомпромісна і шоку�
юче відверта, яка примушує здригнутися і
переосмислити своє ставлення до таких
людських почуттів, як співчуття, байду�
жість та обов’язок. 

• СЛУХАЄМО

Музичний альбом
«1812 Старовинні військові 
марші й пісні»
2007 рік
Цей музичний альбом – знахідка для цінува�
льників стародавньої музики. Класичні твори
(наприклад, урочиста увертюра Чайковсько�
го) органічно поєднуються зі стародавніми
маршами. Майже все це – у віртуозному ви�
конанні військового оркестру Міністерства оборони колишнього СРСР. Трубні по�
тужні звуки, запальні бойові мелодії, а також можливість зануритися в історичні
мелодії – безсумнівні достоїнства цієї музичної збірки. Ідеальний варіант для фо�
нової музики осіннього суботнього дня, запальний та енергійний, цей альбом пе�
ретворить будь�яку хатню роботу на задоволення.

Альбом�книга «Voo Voo ї Haydamaky»
гурту «Гайдамаки»
2009 рік
Цей спільний альбом українських «Гайдамаків»
і польських «Voo Voo» став лауреатом премії
«Wirtualne Gesle» і номінантом польського
«Grammy» – премії «Fryderyc Awards».
Крім того, «Гайдамаки» за нього отримали
польський «Золотий диск». 
Музична збірка «Voo Voo ї Haydamaky» – своє�
рідний і дуже вдалий мікс гайдамаківського
фолку і джаз�року. Музика різноманітна та ці�
кава, заворожує своєю мелодійністю і гармо�
нійністю, тексти – українською та польською
мовами. 
Слухати усім – обов’язково, навіть просто з
метою ознайомлення, бо рок�гурт «Гайдамаки»
– це унікальний колектив, який відомий в усьому світі і презентує багатство нашо�
го фольклору та енергію українського слова. 

НА ДИВАНІ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»
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«Недоторкані»
(в оригіналі – «UNTOUCHABLE»),
2011 рік
Жанр: драма, комедія
Режисер: Олів’є Накаш, Ерік Толедано 
У головних ролях: Франсуа Клюзе, Омар Сай
Цей фільм – ліки від поганого настрою, духовного за�
непаду та безсилля. Такої якісної, доброї та світлої ко�
медії вже давно не виходило на великий телеекран. 
Французька кінострічка про доленосну зустріч двох
абсолютно різних людей: паралізованого аристокра�
та�міліонера і молодого темношкірого хлопця, якого
найняли доглядальником. 
На такому ґрунті можна розпочинати сюжет, сповне�
ний драматичних переживань головних героїв, їхніх
особистих трагедій. Але все складається зовсім по��
іншому: здорове та свіже почуття гумору головних
героїв, їхнє життєлюбство, вміння бути щасливими та
насолоджуватися кожною миттю роблять фільм весе�
лим, зворушливим, легким і оригінальним. Кожен ге�
рой фільму – особливий, а гра головного дуету – не�
перевершена.
Ідеальне кіно для перегляду восени: заряджає пози�
тивом, любов’ю до життя і залишає після себе при�
ємне тепле відчуття та легкість на душі. Фільм зас�
нований на реальних подіях, а стара приказка гово�
рить, що найкращі історії – це історії, розказані самим
життям.

«Бойовий кінь» 
(в оригіналі – «War Horse»),
2011 рік
Жанр: драма
Режисер: Стівен Спілберг
У головних ролях: Джеремі Ірвін, Емелі Уотсон
Пітер Маллан
Шість номінацій на премію «Оскар» та ім’я Стівена
Спілберга в режисерах автоматично роблять фільм
достойним уваги. 
Під час перегляду військової драми «Бойовий кінь»
дві з половиною години проходять на одному подиху.
Історія неймовірної дружби юнака Альберта і норо�
вистого коня Джоуї, яка пройшла крізь Першу світову
війну, зачаровує. 
Крім головної сюжетної лінії розгортаються додаткові,
які вражають своїм ліризмом і зворушливістю. Якісно
та реалістично виконані масові батальні сцени вип�
равдовують досить великий бюджет кінофільму. Не
зважаючи на драматичні моменти фільму, сюжет не
вирізняється особливою оригінальністю та неперед�
бачуваними поворотами подій. 
Фільм про справжню дружбу та всепереможну надію
не залишить нікого байдужим, а деякі моменти зму�
сять розчулитися навіть камінь. 

«Оселя зла 5: Відплата» 
(в оригіналі «RESIDENT EVIL: RETRIBUTION»), 
2012 рік
Жанр: трилер, бойовик, жахи, фантастика
Режисер: Пол Андерсон 
У головних ролях: Міла Йовович, Мішель Родрігес
Усі фанати гри та фільму «Оселя зла» просто мусять
сходити в кінотеатр на п’яту частину цієї кіноепопеї,
адже такими спецефектами треба насолоджуватися у
3D! Отримуючи задоволення від якісно зроблених
сцен бою та стрілянини, де Еліс – головна героїня –
зачаровує своїми рухами, забуваєш про всі огріхи сю�
жету, а вони, на жаль, є.
Фільм дивує нелогічністю вчинків головних і друго�
рядних героїв, але це не зупиняло фанів фільму сто�
яти в черзі за квитками, щоб затамувавши подих, на�
решті дізнатися, чим закінчиться протистояння непе�
ревершеної Еліс та лихої могутньої корпорації «Амб�
релла». А на кону – життя всього людства. 
Старий як світ сюжет, тотальний постапокаліпсис,
злісні зомбі, якісні багатомільйонні спецефекти, по�
вернення старих героїв із попередніх частин (та й
монстрів також) і Міла Йовович у чорному облягаю�
чому костюмі – це запорука того, що бюджет філь�
му відіб’ється, а глядачі отримують масу задоволен�
ня. 
Для ще більшого занурення варто переглянути ще
раз перші чотири частини фільму, щоб освіжити
пам’ять та зануритися в атмосферу «Оселі зла». 
Сподіваємося, що цей фільм стане містком до остан�
ньої, шостої частини, в якій, нарешті, добро та справед�
ливість переможуть.

• ДИВИМОСЯ

НА ДИВАНІ З «ВІЙСЬКОМ УКРАЇНИ»



Чи є в Україні молоді
патріоти? Чи підростає
гідна заміна старшим по�
колінням? З впевненістю
можемо сказати: так!

23 лютого 2012 року ко�
лектив Центрального дру�
кованого органу Мініс�
терства оборони України
журналу «Військо Украї�
ни» започаткував фото�
конкурс «Підростають ко�
заки».

Він тривав до 14 жовтня,
Свята Покрови Божої Ма�
тері, святої покровитель�
ки всіх козаків.

За цей час ми отримали
чимало цікавих фоторо�
біт, найкращі з яких дру�
кувалися на шпальтах
журналу.

Редакція вдячна всім,
хто взяв участь у конкурсі.

Окрема подяка меце�
натам, які підтримали по�
чин журналістів «Війська
України». Це керівник
ТзОВ «Онікс Союз» Генна�
дій Частяков, почесний
президент Благодійного
фонду імені двічі Героя
Радянського Союзу О.Г.
Молодчого Олександр
Шкурат та отаман Спасо�
Преображенського полку
МГО «Козацтво Запорозь�
ке» генерал�полковник
козацтва Сергій Півченко.

Сьогодні друкуємо дві
останні конкурсні світли�
ни. А імена та прізвища
переможців будуть оголо�
шені в наступному номері.

Фотоконкурс
«ПІДРОСТАЮТЬ КОЗАКИ»
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ëÿþ÷è ïîãëÿä³â àâòîðà. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â, âëàñíèõ ³ìåí òà ³íøèõ

â³äîìîñòåé íåñóòü àâòîðè ïóáë³êàö³é. Ðîáîòè (ôîòî-

çí³ìêè, ñòàòò³, ìàëþíêè, òåêñòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè), ÿê³

ïðèéøëè íà àäðåñó ðåäàêö³¿, íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïî-

âåðòàþòüñÿ. Ïåðåäðóê ìàòåð³àë³â ÷è áóäü-ÿêå ³íøå ¿õ

âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâî ëèøå ç ïèñüìîâîãî äîçâîëó

ðåäàêö³¿. Ïðè âèêîðèñòàííi ìàòåðiàëiâ ïîñèëàííÿ íà

æóðíàë «Âiéñüêî Óêðà¿íè» îáîâ’ÿçêîâå. Çà çì³ñò

ðåêëàìè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå ðåêëàìîäàâåöü.

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð

Îëåêñàíäð ÊËÓÁÀÍÜ

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà

Âàëåíòèí ÁÓÐß×ÅÍÊÎ

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Àíäð³é ÌÈÐÎÍ×ÓÊ



Â³êòîð Êîøìàë 

(ì.×åðí³ã³â)
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Âëàäèñëàâ Ñåëåçíüîâ 

(ì.Ñ³ìôåðîïîëü)


