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Н
а бригадному полі�

гоні «Олександрів�

ський» 30�ї окремої

гвардійської механі�

зованої бригади, якою коман�

дує полковник Олександр

Нестеренко, відбулися нав�

чання батальйонної тактичної

групи. Були задіяні підрозділи

одразу декількох військових

частин корпусу. Для виконан�

ня практичних дій з ліквідації

умовного незаконного зброй�

ного формування залучили

800 військовослужбовців та

понад 200 одиниць військової

техніки: танки, БМП, БТР, літа�

ки та вертольоти.

Воїни�гвардійці спільно з

десантниками 95�ї Житомир�

ської окремої аеромобільної

бригади знищили умовного

противника.

– Вважаю, що 30�та окрема

гвардійська механізована бри�

гада із поставленим завданням

справилася на «відмінно». Тех�

ніка вийшла з місць дислокації

до району розгортання, осо�

бовий склад діяв професійно

та впевнено, показавши, що

бригада готова до реагування

на різні змодельовані ситуації,

у тому числі у воєнний час, –

наголосив міністр оборони

України Павло Лебедєв, даючи

оцінку діям батальйонної так�

тичної групи.

Павло Валентинович також

відзначив високий професіо�

налізм воїнів 12�го інженер�

ного полку, яким командує

полковник Микола Борисов.

Наводячи переправу через

річку Случ, воїни�понтонери

значно перевершили встанов�

лені нормативи, чим забезпе�

чили швидке переміщення ко�

лони техніки батальйонної

тактичної групи.

Міністр оборони особисто

перевірив виконання кон�

трольних вправ із озброєння

БМП�2, у розташуванні час�

тини прискіпливо оглянув

матеріальну базу, відвідав ме�

дичну роту та ознайомився з

умовами проживання військо�

вослужбовців�контрактників у

гуртожитку.

Ôîòî Âîëîäèìèðà ÂÎÂÊÎÃÎÍÀ
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Ïëîùà óðàæåííÿ â³ä çàëïó òðüîõ äèâ³ç³îí³â
220-ìì ðåàêòèâíèõ ñèñòåì çàëïîâîãî
âîãíþ «Óðàãàí», à öå 288 ñíàðÿä³â, ùî
âèñòðåëþþòüñÿ çà 20 ñåê., ñòàíîâèòü
300 ãà. Ñíàðÿäè âèíèùóþòü óñå æèâå 
³ ïåðåîðþþòü çåìëþ íà 4 ì âãëèá. Çà
ñïåöèô³÷íó ôîðìó òà ðîçì³ð áîºïðèïàñ³â
àðòèëåðèñòè ì³æ ñîáîþ íàçèâàþòü 
«Óðàãàíè» «ìåòàëüíèêàìè òåëåãðàôíèõ
ñòîâï³â».
Òàêèìè ãð³çíèìè áîéîâèìè ìàøèíàìè
îçáðîºíî 27-é ðåàêòèâíèé àðòèëåð³é-
ñüêèé ïîëê, ÿêèé äèñëîêóºòüñÿ â Ñóìàõ.
Öÿ â³éñüêîâà ÷àñòèíà ÷è íå íàéìîëîäøà
ó Ñóõîïóòíèõ â³éñüêàõ. Ïîëê áóâ 
ñôîðìîâàíèé ó òðàâí³ 2008 ðîêó, 
à âæå 5 ãðóäíÿ â³í îòðèìàâ 
Áîéîâèé ïðàïîð ³ çà êîðîòêèé ÷àñ ñòàâ
ïîâíîö³ííîþ áîéîâîþ îäèíèöåþ.

РЕАКТИВНЕ  ALLE
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Артилеристи повернулися… 

Н
а честь визволення міста Суми від
фашистських загарбників 2 верес�
ня 2008 року вулицями обласного
центру парадним маршем прой�

шов дивізіон «Ураганів». Військові тоді вико�
нували «артилерійське дефіле»: комплекси
одночасно розгортались, синхронно по�
вертали труби направляючих. Це видовище
викликало неабияке захоплення і водночас
здивування у багатьох глядачів: звідки, мов�
ляв, у нас таке диво? Відповідь не забарила�
ся: у місті формується новий полк, а парад
техніки – це своєрідна його презентація.

Суми стали пунктом постійної дислока�
ції артилерійської частини не випадково.
Ще у 1899 році за клопотанням відомого
мецената Сумщини Івана Герасимовича
Харитоненка Військова Рада прийняла рі�
шення про створення Сумського Михай�
лівського кадетського корпусу. Пізніше на
його території діяли піхотна та артилерій�
ська школи. Згодом з’явилося артилерій�
ське училище, що за радянських часів вва�
жалося своєрідною візитівкою обласного
центру і водночас школою виховання
справжньої військової еліти. Принаймні
так вважали молоді сумчанки, які не могли
не зупинити поглядів на підтягнутих бра�
вих курсантах. Правонаступником закладу

став Військовий двічі орденів Червоного
Прапора інститут ракетних військ і арти�
лерії. У період української незалежності
йому навіть присвоїли почесне звання
ім. Богдана Хмельницького. Та втім, у про�
цесі реформування військової освіти у
2007 році цей славнозвісний навчальний
заклад припинив своє існування. І ось, коли
ще не встигли улягтися пристрасті і бурхли�
ві обговорення цього факту, по Сумах «ура�
ганом» пронеслась новина – артилеристи
повернулися... 

Формування 27�го реактивного артиле�
рійського полку 8�го армійського корпусу
Сухопутних військ Збройних Сил України
відбувалося практично з нуля. Техніку от�
римували із різних військових частин. Йо�
го основу склали 3 дивізіони реактивної
артилерії, що прибули до Сум із Дрогобича,
Кременчука та Бердичева. 

Полк очолив досвідчений офіцер, випус�
кник Сумського артучилища, полковник
Валерій Ісмаїлов. Як згадує сам Валерій Ша�
пазович, «...тоді ми здійснили насправді
масштабну роботу, яка без усвідомлення
всім особовим складом її значущості нав�
ряд чи стала б можливою. Половина офіце�
рів та строковиків прибули на нове місце
служби разом зі своїми дивізіонами, решту
кадрів підбирали в корпусі, а контрактни�
ків – уже в Сумах».

GRO

Ó 1899 ðîö³ çà
êëîïîòàííÿì
â³äîìîãî 
ìåöåíàòà 
Ñóìùèíè ²âàíà
Ãåðàñèìîâè÷à
Õàðèòîíåíêà
Â³éñüêîâà Ðàäà
ïðèéíÿëà 
ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ 
Ñóìñüêîãî 
Ìèõàéë³âñüêîãî
êàäåòñüêîãî
êîðïóñó.
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Ракетна симфонія на полігоні
До справжньої бойової роботи артиле�

ристи приступили у вересні 2010 року на
масштабних навчаннях «Взаємодія – 2010».
На військовому полігоні, що в селищі Гон�
чарівське на Чернігівщині, сумські ракет�
ники залпами «Ураганів» спільно з черні�
гівськими танкістами знищували умовного
противника, який, за легендою навчань, пе�
ретнув кордон нашої країни. 

За офіційною версією, офіцери полку ви�
конували залікові вогневі завдання з бойо�
вою стрільбою. Тоді кожний із них здій�
снив від 8 до 12 пострілів. А солдати зі скла�
ду обслуг бойових машин отримали добру
практику забезпечення стрільби. Відтоді

щороку сумські артилеристи відвідують

полігон у Гончарівську. 

У повній мірі вони реалізують принцип

«роби, як я». Так, у ході бойових стрільб під�

леглі офіцери та контрактники стали свід�

ками того, як полковник Валерій Ісмаїлов,

командир корпусної групи реактивної ар�

тилерії, вогневе завдання на ураження

умовного противника виконав на оцінку

«відмінно».  

На контракт – лише гідних
Артилерійський полк на 70% укомплек�

тований контрактниками, більшість з яких

родом із Сум та області.

Командири запевняють, що бажаючих

СЛУЖУ БАТЬКІВЩИНІ УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Àðòèëåð³éñüêèé
ïîëê íà 70%
óêîìïëåêòîâàíèé
êîíòðàêòíèêàìè,
á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ
ðîäîì ³ç Ñóì òà
îáëàñò³.

Ïîëêîâíèê Âàëåð³é ²ñìà¿ëîâ çàê³í÷èâ 
Ñóìñüêå âèùå àðòèëåð³éñüêå ó÷èëèùå. 
Ïðîõîäèâ ñëóæáó â Óãîðùèí³, Êè¿âñüêîìó 
òà Çàêàâêàçüêîìó â³éñüêîâèõ îêðóãàõ. 
Ç 1991 ðîêó – â Óêðà¿í³: çàñòóïíèêîì 
êîìàíäèðà ïîëêó ó Ìàëèí³âö³, ùî íà 
Õàðê³âùèí³, çãîäîì – íà÷àëüíèêîì øòàáó 
íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ó Ä³âè÷êàõ, ùî íà 
Êè¿âùèí³. Ç 2005 ðîêó – â Ñóìàõ. 
Äî 2007-ãî â³í – çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Â³é-
ñüêîâîãî ³íñòèòóòó ðàêåòíèõ â³éñüê ³ 
àðòèëåð³¿ ³ì. Á. Õìåëüíèöüêîãî.
Â³ä 2008-ãî ³ äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó – 
êîìàíäèð 27-ãî ðåàêòèâíîãî ïîëêó.

ÏÐÅÑ-ÄÎÑÜÅ:
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служити в полку достатньо, тому й конку�
ренція стала жорсткішою. Цьогоріч бага�
тьом кандидатам було навіть відмовлено,
насамперед тим, хто мав низьку фізичну
підготовку, невисокі морально�ділові якос�
ті, а також слабкий стан здоров’я.

У полку розуміють: аби контрактник від�
давався службі на всі 100%, для цього мають
бути створені певні умови. І командування
робить усе можливе. Для прикладу, щоб за�
безпечити житлом переважну більшість
військовослужбовців, торік переобладнали
казарму під гуртожиток. Але це – не «кінце�
ва зупинка». 

На підтвердження полковник Ісмаїлов
говорить: «Контрактників ми не полишає�
мо сам на сам зі своїми проблемами. Для
них плануємо переобладнати під службове
житло ще одну казарму. Тим більш, що у
цьому році ми хочемо провести повну за�
міну строковиків на контрактників». 

Полковий «Олімп» 
У полковому господарстві знаходиться

спортивний комплекс «Олімп» площею у
3,5 га, який розрахований на одночасне
тренування понад 100 чоловік. 

Артилеристи мають змогу тренуватися в
залах для занять з важкої атлетики, бороть�
би, баскетболу, міні�футболу, великого те�
нісу, боксу. Також є тир, який обладнаний
для стрільби з пістолета.

Офіцери й контрактники – постійні
учасники різноманітних змагань. Цього
року вперше в історії вітчизняного війська
відбулася першість Збройних Сил України
із зимового військового біатлону, де ко�
манда полку виборола чемпіонське звання
як у командному, так і особистому заліках.

Полк та місто
Відзначаючи День Перемоги, День Неза�

лежності України, День міста, День парти�
занської слави тощо, сумчани із захоплен�
ням спостерігають за військовими парада�
ми, на які залучаються особовий склад і
військова техніка артилерійського полку.

У цьому участь частини в житті міста та
області не завершується. Починаючи з
лютого 2009 року, артилеристи взяли
шефство над вихованцями дитячого бу�
динку ім. С. П. Супруна. Відтоді вони стали
частими гостями у малечі. Приймають ді�
тей і у себе в полку. Серед багатьох заходів
військові організовують для них пізнаваль�
ні екскурсії. 

Під відкритим небом на майданчиках
Музею історії та розвитку ракетних військ і
артилерії діти оглядають бронетанкову та
артилерійську техніку, відвідують казарми,
спілкуються із солдатами й офіцерами,
знайомляться з життям і побутом військо�
вих, а в їдальні смакують справжньою сол�
датською кашею.

СЛУЖУ БАТЬКІВЩИНІ

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • квітень 2013 року 

УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Íà â³éñüêîâîìó ïîë³ãîí³, ùî â ñåëèù³ Ãîí÷àð³âñüêå 
íà ×åðí³ã³âùèí³, ñóìñüê³ ðàêåòíèêè çàëïàìè «Óðàãàí³â» 
ñï³ëüíî ç ÷åðí³ã³âñüêèìè òàíê³ñòàìè çíèùóâàëè óìîâíîãî
ïðîòèâíèêà, ÿêèé, çà ëåãåíäîþ íàâ÷àíü, ïåðåòíóâ êîðäîí 
íàøî¿ êðà¿íè.



8 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ, квітень 2013 року

Аксіому – армія з народом – військовос�
лужбовці полку доводили не один раз. У січ�
ні минулого року сумські артилеристи од�
ними з перших прийшли на допомогу, лік�
відовуючи наслідки аварії вантажного по�
тягу, яка сталася біля села Скрягівка
Тростянецького району області. Очевидці
бачили, як зійшли з рейок і перекинулися
27 вагонів із мінеральними добривами, бу�
дівельними матеріалами та продовольс�
твом. Військовослужбовці оперативно при�
були на місце трагедії та розвантажили пе�
рекинуті вагони. 

А  нещодавно вони визволяли сумчан від
наслідків снігового циклону. Декілька днів
поспіль 50 військових та 4 одиниці спеці�
альної техніки розчищали снігові замети у
житлових масивах, на зупинках громад�
ського транспорту, площах міста, поблизу
дитячих навчальних закладів. 

Артилеристи ніколи не залишаються ос�
торонь проблем, що виникають у місті та об�
ласті, своїми вчинками виявляють відда�
ність, любов і повагу до краю, де служать. І
сумчани щиро вдячні їм за це. За зверненням
міськради до Міністерства оборони України,
27�му реактивному артилерійському полку
було присвоєно почесне звання «Сумський».

Âàäèì ÌÈÑÍÈÊ 
Ôîòî àâòîðà òà ç àðõ³âó ïîëêó

×åðí³ã³â - Ñóìè

СЛУЖУ БАТЬКІВЩИНІ УНІВЕРСАЛЬНА БРИГАДА

Àêñ³îìó – àðì³ÿ
ç íàðîäîì – â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³
ïîëêó äîâîäèëè
íå îäèí ðàç. 

Реактивна система залпового
вогню «Ураган», або БМ&27, була
розроблена ДНВП «Сплав» на почат&
ку 70&х років минулого століття та
прийнята на озброєння у 1975 році. 

РСЗВ «Ураган» призначена для
ураження живої сили, броньованої
техніки танкових і мотопіхотних під&
розділів, легкоброньованої техніки
при її марші або зосередженні, а
також для знищення вузлів зв’язку,
КП, для установки дистанційно про&
типіхотних та протитанкових мінних
полів у зоні ведення бойових дій на
відстані від 10 до 35 кілометрів.

У Радянському Союзі РСЗВ «Ура&
ган» активно використовувалася під
час війни в Афганістані, де досить
добре себе виявила. Сьогодні ця
система перебуває на озброєнні ар&
мій України, Росії, Білорусії, Казах&
стану та ін.

РСЗВ «Ураган» постійно модерні&
зується. Приміром, на сьогодні існує
декілька модифікацій бойових час&
тин реактивних снарядів і бойових
частин до них.



Зметою популяризації ролі української армії у суспільс�
тві, підняття престижу військової служби, а також роз�

витку і реалізації творчих здібностей військовослужбов�
ців, працівників Збройних Сил України та цивільних гро�
мадян Центральний друкований орган Міністерства обо�
рони України журнал «Військо України» оголошує
фотоконкурс «Гордість армії», який триватиме до 30 жов�
тня 2013 року.

Фотоконкурс проводиться у таких номінаціях:
• «Професіоналізм і майстерність» (фоторепортажі

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України
про заходи бойової і професіональної підготовки, а також
тактичні навчання, тренування тощо);

• «Портрет» (фоторепортажі військовослужбовців
та працівників Збройних Сил України про своїх друзів�
колег, командирів тощо);

• «Армія очима суспільства» (фоторепортажі
осіб, які не є військовослужбовцями та працівниками
Збройних Сил України, про армію у своєму баченні).

На фотоконкурс приймаються чорно�білі та кольоро�
ві фотознімки розміром від 10х15 до 30х40 см (надси�
лати поштою або доставляти до редакції журналу за ад�
ресою: вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050; при цьому
необхідно позначити на конверті "На фотоконкурс")
або в електронному вигляді (електронна адреса: viy�
sko2012@ukr.net; без обробки у форматі JPEG�файл,
розподільною здатністю 300 dpі, до 3000 кБ).

Кількість представлених на конкурс робіт від од�
ного учасника – необмежена. 

Конкурсанту необхідно надати про себе таку ін�
формацію: повне прізвище, ім'я та по батькові;
рік народження; адресу проживання (поштового
листування); електронну адресу (якщо є); кон�

тактний телефон; назву фо�
тороботи, а також місце та

час зйомки.

Переможці кон�
курсу отримають

призи та заохо�
чення.

Із нетерпін�
ням чекаємо на
ваші роботи!
Успіху вам!



Цьогорічна зима, 
тривала та перемінли-

ва, дозволила всім українцям 
інакше поглянути на себе та світ 

навколо. З грудневими заметілями 
і хуртовинами сміливо сперечалися 
березневі. Мережу Інтернет «розі-
рвали» коментарі та відеонарізки 

про масштаби 
стихії і разом з тим 

про безсилля комуналь-
них служб. На допомогу вко-

тре прийшли військовослужбовці. 
Командири військових частин 

та з’єднань Збройних Сил України 
оперативно реагували на звернення 
керівників органів місцевої влади. У 
10 областях України та Києві ряту-
вали людей понад 4800 військово-
службовців та 270 одиниць військо-
вої та спеціальної техніки.

За час негоди розчищено 7200 км 
автомобільних доріг, евакуйовано 
понад 1230 одиниць цивільного ав-
тотранспорту та забезпечено обі-

грів і харчування 
близько 1000 осіб.

Дякуючи військо-
вим за допомогу населенню, 

Президент України – Верховний 
Головнокомандувач Збройних Сил 
України Віктор Янукович підкреслив 
очевидність негайної реорганізації 
усієї державної системи реагуван-
ня на надзвичайні ситуації. На його 
переконання, країна потребує ство-
рення системи нової якості, яка б 
ефективно реагувала на техногенні 
та природні катастрофи.

Березневий аномальний сніго-
пад довів, що рішення введення 
Держслужби з надзвичайних ситуа-
цій до складу Міністерства оборони 
обумовлено не лише світовим, а й 
національним досвідом. Адже вій-
ськовослужбовці та техніка оборон-
ного відомства вкотре підтвердили 
постійну готовність до виконання 
найскладніших завдань заради спа-
сіння людей.
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М
едична служба Зброй�

них Сил України – це

потужний лікарський,

науковий та технічний

потенціал. Медичну допомогу на�

дають 36 докторів наук, 117 канди�

датів наук, 80 заслужених лікарів

України і заслужених працівників

охорони здоров’я України та по�

над 850 лікарів вищої кваліфіка�

ційної категорії. 

Військово�медичному департа�

менту Міністерства оборони Укра�

їни підпорядковуються 44 ліку�

вально�профілактичні заклади

охорони здоров’я, серед яких – Го�

ловний військовий медичний клі�

нічний центр у Києві, 5 ВМКЦ у ре�

гіонах України, 23 військові госпі�

талі (в їхньому числі 5 мобільних),

поліклініки тощо. Зараз на медич�

ному забезпеченні у військових лі�

кувальних закладах – понад 1 млн

110 тис. осіб. 

Військова медицина України від�

повідає світовим стандартам. А

визнання кращими лікувальними

закладами регіональних військо�

во�медичних клінічних центрів у

Києві, Львові та Харкові представ�

никами UEFA є красномовним цьо�

му підтвердженням. Із запропоно�

ваних для медичного забезпечен�

ня іноземних футбольних фанів

під час чемпіонату Європи з фут�

болу «Євро�2012» посадовці Спіл�

ки європейських футбольних асо�

ціацій обрали саме їх.

Однак сьогодні медицина – не

лише знання, накопичені людс�

твом протягом тисячоліть, а й най�

сучасніші діагностичні та лікуваль�

ні технології, що постійно онов�

люються. Відтак інвестицій потре�

бують і військові медичні заклади.

Керівництво Міністерства оборо�

ни України переконано, що досить

потужний медичний потенціал

оборонного відомства вимагає

ефективних управлінців та ресур�

сів. І сьогодні, за словами заступ�

ника міністра оборони України

Артуро Франциско Бабенка, обго�

ворюючи ефективність та якість

медичної допомоги у відомчих

закладах, військові мотивують по�

тенційних інвесторів до співпраці.

Адже інвестиції у військову меди�

цину є рушіями її розвитку.

У минулому році зросли можли�

вості регіональних військових ме�

дичних закладів. Так, у Військово�

медичному клінічному центрі Пів�

денного регіону (м. Одеса) введено

в експлуатацію 16�зрізовий муль�

тиспіральний комп’ютерний то�

мограф Nеу Viz Мulti�slісе та нала�

годжено аналогічні томографи у

військово�медичних клінічних

центрах Північного (м. Харків) і

Кримського (м. Севастополь) регі�

онів. Відкрито клініку кардіореані�

мації у Військово�медичному клі�

нічному центрі Центрального регі�

ону (м. Вінниця) та ангіографічний

комплекс у Військово�медичному

клінічному центрі Західного регіо�

ну (м. Львів).

Водночас реформування Зброй�

них Сил України вимагає й оптимі�

ßê çáåðåãòè â³éñüêîâó ìåäèöèíó â êîíòåêñò³ ðåôîðì
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè? ßê³ ç ìåäè÷íèõ çàêëàä³â
ñêîðîòÿòü? Êîìó íàäàâàòèìóòü ñâî¿ ïîñëóãè 
â³éñüêîâ³ ë³êàð³? Ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ îáóìîâèëè 
â³äâåðòèé ä³àëîã ì³æ êåð³âíèöòâîì Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè òà ïðåäñòàâíèêàìè âåòåðàíñüêèõ 
³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Àäæå áåçêîøòîâíå 
ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çàðàç º íàéâàãîì³øèì 
ñåðåä íåáàãàòüîõ ïðèâ³ëå¿â ëþäåé, ÿê³ ïðèñâÿòèëè
æèòòÿ â³éñüêó.

ЧИ НЕ СТАНЕ ДАМОКЛЕВИМ

РЕФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ
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МЕЧЕМ СКАЛЬПЕЛЬ РЕФОРМ?

ПЕРСПЕКТИВИ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ
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зації структур Військово�медично�

го департаменту Міноборони. Тож

кількість військових медиків та ме�

дичних закладів, необхідних для

надання допомоги військовослуж�

бовцям, працівникам Збройних

Сил та військовим пенсіонерам,

зменшать пропорційно до скоро�

чення чисельності Збройних Сил

до 2017 року. Саме цей факт стур�

бував громадські організації у Він�

ниці, Львові, Луцьку, Івано�Фран�

ківську та обумовив звернення

людей до керівництва оборонного

відомства. Між тим, громадян, які

згідно із законом мають право на

безкоштовне отримання медичної

допомоги у військово�медичних

закладах, чимало. Їхня кількість

майже в шість разів перевищує чи�

сельність Збройних Сил. Загалом у

2012 році стаціонарно лікувались

у медичних закладах відомства

близько 162 тис. військовослуж�

бовців, ветеранів війни та військо�

вої служби, членів їхніх родин, а

кількість звернень за амбулатор�

но�поліклінічною допомогою

склала більше 1,4 млн.

«За попередніми розрахунками,

на кінець 2017 року, згідно з Дер�

жавною програмою реформуван�

ня та розвитку Збройних Сил, їхня

чисельність складатиме 115 тис.

осіб (зараз близько 180 тис.). У Вій�

ськово�медичному департаменті

сьогодні працює 11,5 тис. осіб. Ко�

ли перерахувати потребу, орієн�

товно отримаємо 7,5 тис. військо�

вих медиків, – зазначив тимчасово

виконуючий обов’язки директора

Військово�медичного департамен�

ту Міноборони полковник медич�

ної служби Ігор Данильчук. –  Але

жоден військовий пенсіонер чи ве�

теран не втратить гарантоване

Конституцією право на безкош�

товну медичну допомогу».

А ще він запевнив, що організа�

ційні заходи не знищуватимуть ме�

дичні устано�

ви і торкнуться лише тих, де кіль�

кість персоналу перевищує річну

кількість пацієнтів. Тож військові

лікарняні заклади у Вінниці, Льво�

ві, Луцьку, Івано�Франківську пра�

цюватимуть й надалі. Проте зго�

дом і їх буде оптимізовано у денні

стаціонари. Планується також ре�

формувати військові госпіталі у

Старокостянтинові, Новоградові�

Волинському, Запоріжжі та смт

Черкаське, що на Дніпропетров�

щині. Там госпіталі трансформу�

ють у медичні роти або поліклініки

з денним стаціонаром. За потреби

хворих із цих гарнізонів для більш

кваліфікованих обстежень та до�

помоги направлятимуть до регіо�

нальних військових госпіталів та

військово�медичних клінічних

центрів.

Сьогодні за дорученням мі�

ністра оборони Украї�

ни Павла Лебедєва

робоча група з

реформуван�

ня військо�

во�медичної га�

лузі на чолі з його першим заступ�

ником Олександром Олійником

має створити таку модель рефор�

мування галузі, яка задовольнила б

інтереси усіх сторін. І тут мова йде
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Жоден військовий пенсіонер чи ветеран не втратить
гарантоване Конституцією право на безкоштовну
медичну допомогу.



не лише про раціональне

використання існуючих ре�

сурсів, але й зняття з балансу ме�

дичних закладів об’єктів, які їм не

потрібні та утримання яких вима�

гає чималих коштів.

Заступник міністра оборони Ук�

раїни Артуро Франциско Бабенко

зробив акцент на тому, що меха�

нізм, який дозволить використати

отримані від продажу надлишко�

вого, застарілого та непридатного

до застосування медичного майна

кошти, зараз проходить законо�

давче погодження. 

А зароблені гроші спрямовувати�

муться на потреби Міністерства

оборони України, зокрема на пе�

реобладнання госпіталів та будів�

ництво житла для військовослуж�

бовців.

Загалом керівництво оборонно�

го відомства бажає зберегти та

примножити потенціал військової

медицини, адже лише торік за ра�

хунок надання платних послуг ци�

вільному населенню військовими

лікарями зароблено 80 млн грн, ще

200 млн грн додали до спецфонду

санаторно�курортні заклади ві�

домства.

Та, вочевидь, при гострій необ�

хідності реструктуризації медич�

них закладів Міністерства оборо�

ни України сьогодні потрібно вра�

ховувати не лише економічну

складову, а й соціальні потреби

людей. 

Закон збереження енергії ствер�

джує: ніщо не виникає нізвідки і не

зникає в нікуди. І саме він ставить

під сумнів залежність загальної

кількості військового медперсона�

лу від загальної чисельності

Збройних Сил. Адже при звільнен�

ні з армії більшість нових пенсіо�

нерів збереже право на безкош�

товне медичне обслуговування у

медичних закладах відомства. От�

же, кількість пацієнтів у військо�

вих лікарів не зменшиться. А ре�

форми мають стати максимально

виваженими, прозорими і зрозу�

мілими. Тоді, можливо, й люди не

сприйматимуть зміни, як утиск

своїх прав.

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ
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РЕФОРМУВАННЯПЕРСПЕКТИВИ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ
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ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНА І КОСМОС

КОСМОС ДАЛЕКИЙ І 
БЛИЗЬКИЙ
П

рактика воєнних конфліктів останніх 
десятиліть переконливо доводить, що 
нині у війні перемагає той, хто швидше 
втілює нові технології, бере на озброєн-
ня нові воєнні доктрини і концепції, що 

відповідають духу часу, і, зрештою, у кого командири 
не лише самі використовують сучасні досягнення, 
але і добре знають, які з них і коли може застосувати 
противник. 

Про підготовку кадрів для космічної галузі та вико-
ристання високотехнологічних систем у військовій 
сфері «Війську України» розповів начальник Жито-
мирського військового інституту імені С.П. Корольо-
ва Національного авіаційного університету України, 
доктор технічних наук, генерал-майор Юрій Даник. 

– Юрію Григоровичу, Україну вважають од-
нією з провідних ракетно-космічних держав 
світу, але, щоб «бути на плаву», потрібно розви-
ватися і далі. Як, на Вашу думку, можна підви-
щити ефективність космічної складової у вій-
ськовій справі?

– Перш за все, мушу зазначити, що на сьогодні 
лише космічні системи дозволяють, не порушуючи 
міжнародних угод, проводити розвідку та отримува-
ти у реальному часі інформацію про будь-які події у 
будь-якій точці планети.

Взагалі, однією з основних тенденцій сучасної 
збройної боротьби є виділення космічного просто-
ру як її окремої сфери, а панування у ній – одним із 
головних стратегічних завдань воєнних дій. Таким 
чином, космос стає центром застосування сучасної 
воєнної стратегії, оперативного мистецтва і тактики. 

Використання космічних систем дозволяє за міні-
мальних видатків майже на третину збільшити ефек-
тивність застосування наявного воєнного потенціалу 
держави. Так, космічні апарати розвідки забезпечують 
підвищення точності цілевказання до 30-50%, розвід-
ку об’єктів противника на 20-30%, а космічний апа-
рат оптико-електронної розвідки за один проліт над 
територією України робить таку ж кількість знімків, 
що й літак-розвідник за півроку польотів.

Космічні апарати метеорології і топогеодезії  на-
дають можливість підвищувати ефективність стріль-
би ствольної та реактивної артилерії на 20-25%, ра-
кетних ударів – в 1,5–4 рази. Загалом, цілком реально 
за рахунок використання космічних систем скоро-
тити витрати високоточних засобів ураження у 5 ра-
зів. Водночас упровадження інноваційних космічних 
технологій, розроблених в інтересах національної 
безпеки та оборони, сприяє прискоренню економіч-
ного розвитку держави.

Україна має необхідні військово-політичні, тех-
нічні та економічні потужності для активізації вико-
ристання космічних та інших високотехнологічних 
систем у реалізації національних інтересів.

Але поряд із цим необхідно створити раціо-
нальну систему управління високотехнологічними 
системами і засобами. Проте навіть за наявності 
ефективної системи управління ми не будемо мати 
успіху без належних фахівців із високотехнологіч-
ного озброєння та управління його застосуванням, 

Україна має всю необхідну наземну інфраструктуру космічних систем: Центр 
управління польотами космічних апаратів, командно-вимірювальні комплекси, Центр 
прийому й обробки спеціальної інформації, Центр контролю космічного простору. 
Бракує нашій державі лише орбітального угруповання, але створити його не так уже 
й дорого. І все ж таки головним пріоритетом українців має стати освоєння космосу.
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яких необхідно готувати за-
здалегідь. І ця проблема, до 
речі, загальносвітова.

Додам, що впровадження 
високих технологій у сферу 
оборони нині має вирішальне 
значення для України. За їх-
ньою допомогою боєздатність 
військових підрозділів, навіть 
оснащених застарілим озбро-
єнням, можна вивести на прин-
ципово новий рівень, який від-
повідатиме сучасним вимогам. 
Це надасть державі час, необ-
хідний для зменшення відста-
вання у переозброєнні. 

– Що, на Ваш погляд, по-
трібно державі для ефек-
тивного забезпечення 
кібернетичної безпеки і, зокрема, у воєнній 
сфері? Чи залучають науковий потенціал ін-
ституту до розробки програм кібербезпеки?

– Ні для кого не секрет, що в сучасних бойових ба-
таліях переможе той, хто має і сучасний танк, і літак, і 
потужну ракету, і при всьому цьому зможе ефективно 
управляти всім комплексом своїх наземних, повітря-
них, морських, космічних та інших засобів.

На сьогоднішньому етапі розвитку воєнної спра-
ви оперативне управління стало основою для до-
сягнення мети. Науковці нашого вишу вже не раз 
демонстрували свої наукові розробки в галузі ство-
рення оборонного щита держави. Таким щитом 
стали макет Центру кібернетичної безпеки, який 
використовувався в інтересах забезпечення прове-
дення «Євро-2012», а також макет Комплексу опера-
тивного управління силами та засобами у кризових 
ситуаціях, який застосовувався в ході комплексу на-
вчань Збройних Сил України «Адекватне реагування-
2011», «Перспектива-2012» та під час батальйонного 
тактико-стройового заняття окремої механізованої 
бригади для відпрацювання питань, пов’язаних з ін-
тегруванням сучасних інформаційних систем у про-
цес оцінювання обстановки та підтримки прийняття 
рішення командиром. 

Якщо сьогодні у світі ще зберігається стратегіч-
ний баланс у сфері звичайних озброєнь та зброї ма-
сового ураження, то питання паритету у кіберпрос-
торі залишається відкритим. Підтвердженням цьому 
є активність спеціальних підрозділів окремих дер-
жав, громадських і терористичних організацій, яка 
спрямована на використання кіберпростору для до-
сягнення різноманітних політичних, економічних та 
військових цілей. 

Лише протягом останніх 2 років кіберкоманду-
вання та системи кібербезпеки були створені у десят-
ках країн світу.

– Якими нині є перспективи збільшення та 
реалізації потенціалу Житомирського військо-
вого інституту? 

– Ми завжди дивимось у майбутнє, виходим з уяв-
лення про те, як буде розвиватися збройна боротьба 
в сучасному світі, що необхідно для забезпечення на-
ціональної безпеки у воєнній сфері. 

Глибока системна реформа національного вій-

 « »
Даник Юрій Григорович – заслужений 

діяч науки і техніки України, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі науки і техні-
ки, доктор технічних наук, професор. 

Народився 3 лютого 1964 року у м. Києві. 
Із золотою медаллю закінчив Пирятинську 
СШ № 4, що на Полтавщині. У 1982–1987 ро-
ках навчався у Житомирському ВУРЕ ППО, 
яке закінчив із золотою медаллю та дипло-
мом із відзнакою. З таким самим блискучим 
результатом закінчив Харківський військо-
вий університет, інститут державного вій-
ськового управління Національного універ-
ситету оборони України. Проходив службу 
у Харківському військовому університеті, 
Об’єднаному науково-дослідному інституті 
Збройних Сил, Національній академії обо-
рони України та Національному університе-
ті оборони України.

ська, що нині проводиться під керівництвом Пре-
зидента України, має на меті створення боєздатних, 
мобільних, оптимальних Збройних Сил, спромож-
них забезпечити оборону держави. Реалізація ж такої 
реформи напряму залежить від упровадження висо-
котехнологічного озброєння. Ми розуміємо, що ар-
мії потрібні сучасні системи управління військами та 
зброєю і, звісно ж, відповідні фахівці. 

Особливої уваги заслуговує підготовка військових 
фахівців з питань технічних видів розвідки, радіо-
електронної боротьби, технічного захисту інформа-
ції, космічних систем забезпечення, автоматизованої 
обробки розвідувальної інформації, інформаційно-
аналітичної роботи, інформаційно-психологічної 
протидії, оперативного управління військами та 
зброєю, телекомунікаційних систем, кібернетичної 
безпеки і спецоперацій тощо.

Заклад має широкі міжнародні зв’язки: ми готу-
ємо спеціалістів з інших країн, беремо участь у між-
державному співробітництві в галузі дослідження 
космічного простору, у тому числі запуску космічних 
апаратів. 

Спілкувалася Тетяна САВЧЕНКО
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На фронтах «холодної війни»
Ще диміли руїни Другої світової війни, коли 5 бе�

резня 1946 року англійський прем'єр�міністр У. Чер�
чілль в американському місті Фултон оголосив
«хрестовий похід» проти комунізму. А 12 березня
1947 року була проголошена так звана «Доктрина
Гаррі Трумена», в основі якої лежала монополія на
ядерну зброю як головний засіб залякування СРСР.

Починаючи з 1948 року, в США розроблялися різні
плани атомної війни проти Радянського Союзу. Йо�
сип Сталін поставив завдання забезпечити надійний
захист неба Москви перспективними засобами ППО
з подальшим використанням їх для прикриття ін�
ших важливих об'єктів країни від ядерних ударів
противника. Черговий план атомної війни проти
СРСР «Дропшот» був розроблений у США в 1949 ро�
ці. За ним війна повинна була початися 1 січня 1950
року з нанесення 300 ядерних ударів по радянських
містах. Але СРСР своєчасно одержав власну ядерну
зброю, і це утримало США від необачних дій. 

Розробка та прийняття американцями на озброєн�
ня з кінця 1950�х років міжконтинентальних баліс�
тичних ракет призвели до створення в Радянському
Союзі засобів виявлення їхніх пусків, так звану Сис�
тему попередження про ракетний напад (СПРН).

ВОНИ СЛІДКУЮТЬ 
Íà îêîëèö³ Ñåâàñòîïîëÿ, íà çíàìåíèòîìó ìèñ³ Õåðñîíåñ,
ðîçòàøîâàí³ çàãàäêîâ³ ñïîðóäè, ùî ç âèñîòè ïòàøèíîãî ïîëüîòó
íàãàäóþòü êðèëà ã³ãàíòñüêîãî ë³òàêà. Ñâîãî ÷àñó âîíè áóëè
çáóäîâàí³ äëÿ Ñèñòåìè ïîïåðåäæåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë ÑÐÑÐ ïðî
ðàêåòíèé íàïàä, à íèí³ º ãîëîâíèì åëåìåíòîì Ï³âäåííîãî
öåíòðó ðàä³îòåõí³÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ Äåðæàâíîãî êîñì³÷íîãî
àãåíòñòâà Óêðà¿íè.
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 ЗА КОСМОСОМ

Вона складалася з двох ешелонів � мережі назем�
них радіолокаційних станцій (РЛС) і орбітального
угруповання супутників системи раннього поперед�
ження.

У радіотехнічному інституті (РТІ) АН СРСР почало�
ся проектування першої вітчизняної РЛС «Дністер»
(її розрахункова дальність виявлення цілей � до 3250
км), призначеної для виявлення атакуючих баліс�
тичних ракет (БР) і космічних об'єктів. А 15 листопа�
да 1962 року було дано завдання на створення 4 та�
ких РЛС у районах Мурманська, Риги, Іркутська і Бал�
хаша. Приблизно у цей же час у ЦНДІ «Комета» поча�
лася розробка космічної системи виявлення стартів
БР із ракетних баз США, а в НДІ дальнього радіозв'яз�
ку (НДІДРЗ) � засобів загоризонтного виявлення.

Вже через 8 років, 25 серпня 1970�го на озброєння
Радянської Армії був прийнятий комплекс раннього
виявлення (РВ) атакуючих БР у складі командного

СУПЕР РЛС
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пункту (КПК РВ) і вузлів РВ�1 (Мурманськ) та РВ�2
(Рига). Їх створення забезпечило контроль існуючих
на той час ракетних баз США.

Проект розвивався далі, і вже 13 лютого 1973 року
були прийняті на озброєння РЛС «Дністер» на вузлах,
призначених для виявлення супутників Землі � ВС�1
(Іркутськ) і ВС�2 (Балхаш). Вони істотно розширили
можливості контролю космічного простору і прик�
рили південно�східні ракетонебезпечні напрямки.

Потрібно згадати, що передбачалося включення
до складу СПРН двох вузлів, у Чернігові та Комсо�
мольську�на�Амурі, загоризонтного виявлення стар�

тів МБР із ракетних баз США, космічної системи ви�
явлення стартів із космічними апаратами на високо�
еліптичних орбітах і наземним пунктом прийому та
обробки інформації. Двоешелонна побудова СПРН,
що працювала на різних фізичних принципах, ство�
рювала передумови для її стійкої роботи.

Таким чином, до 1972 року в СРСР була остаточно
опрацьована концепція інтегрованої системи попе�
редження про ракетний напад. Вона включала в себе
наземні надгоризонтні, загоризонтні радіолокацій�
ні станції і космічні засоби, а також була здатна за�
безпечити нанесення удару по агресору у відповідь.

ДОВІДКА «ВУ»
Замовником СПРН були визначені війська

ППО країни. Її створення та виготовлення ус�
таткування були покладені на НДІ, КБ і заво�
ди Мінрадіопрому, розробка проектної доку�
ментації та будівництво об’єктів – на Мінобо�
рони, проведення монтажно�налагоджуваль�
них робіт – на Головне виробничо�технічне
підприємство Мінрадіопрому, проведення
державних випробувань засобів та системи в
цілому – на НДІ Міноборони.

ДОВІДКА «ВУ»
Супутники «Космос�2422» (запуск проведе�

ний у 2006 році), «Космос�2430» (2007), «Кос�
мос�2446» (2008) і «Космос�2469»(2010) – кос�
мічні апарати, які належать до супутників
першого покоління та є частиною системи,
відомої як «Око», призначеної для виявлення
стартів балістичних ракет з території США.
Супутники розміщені на орбітах таким чи�
ном, що можуть спостерігати запуски близь�
ко 24 годин на добу.

СУПЕР РЛС
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У 1967�1968 роках одночасно з облаштуванням
РЛС в Оленєгорську і Скрунді було розпочато будів�
ництво чотирьох РЛС типу «Дніпро» (модернізована
версія РЛС «Дністер�М»). Для цього були вибрані вуз�
ли в Балхаші�9 (Казахстан), біля Іркутська та в Севас�
тополі. Ці станції повинні були забезпечити сектор
огляду системи попередження на Північну Атланти�
ку, райони Тихого та Індійського океанів.

Також на початку 1971 року на базі командного
пункту раннього виявлення в Солнєчногорську був
створений командний пункт системи попередження
про ракетний напад. 

Перша РЛС «Дніпро» (у районі Балхаша) була
прийнята на озброєння Радянською Армією у 1974
році. Дещо пізніше на бойове чергування стали дві
РЛС «Дніпро» у Севастополі та Мукачевому.

Потрібно також згадати, що 16 січня 1979 року на
озброєння Радянської Армії була прийнята космічна
система виявлення стартів БР із ракетних баз США.
Практично одночасно був введений в експлуатацію
головний зразок комплексу засобів доведення і ві�
дображення інформації попередження «Крокус»,
завдяки чому було реалізовано миттєве автоматичне
доведення інформації СПРН до керівництва.

У 1984 році на озброєння Радянської Армії надій�
шов головний зразок РЛС «Дарьял». Фахівці ствер�
джують, що за своїми тактико�технічними характе�
ристиками ця станція досі не має аналогів у світі. За
її виготовлення головному конструктору Віктору
Іванцову було присвоєно звання Героя Соціалістич�
ної Праці. 

Вперше у світовій практиці в СПРН було передба�
чено створення адаптивної фазованої антенної ре�
шітки. Згодом на основі цих рішень почалося вироб�
ництво РЛС «Дарьял�У» на вузлах Балхаш, Іркутськ та
Єнісейськ і РЛС «Дарьял�УМ» на вузлах Мукачеве та
Рига.

У проміжках між радіолокаційними вузлами мет�
рового діапазону типу «Дарьял» передбачалося бу�
дівництво вузлів дециметрового діапазону на базі
РЛС «Волга». Це дозволяло створити суцільне дводіа�
пазонне радіолокаційне поле по всій периферії
СРСР.

У такому складі Система попередження була здат�
на виявляти не лише пуски в бік території СРСР МБР,
а також старти балістичних ракет з підводних човнів
типу «Поларіс» і «Посейдон».

Про високу ефективність станцій СПРН свідчить
факт виявлення ними ракет комплексу «Скад», які
застосовувалися Іраком у 1991 році проти багатона�
ціональних сил у районі Перської затоки.

Після розпаду СРСР Росія успадкувала далеко не
повну Систему попередження про ракетний напад.
Природно, що постало питання щодо «латання ді�
рок», а також вирішення долі тих РЛС, які опинилися
поза її територією.

Як наслідок, у Росії було прийнято рішення зосере�
дитися на наземних засобах СПРН, розміщених на
власній території. На кінець 2012 року проводилося
планове розгортання радіолокаційних станцій ви�
сокого ступеня заводської готовності (РЛС ВЗГ) «Во�
роніж» з метою формування замкнутого радіолока�
ційного поля попередження про ракетний напад на

Ì³íîáîðîíè ÐÔ äî âæå
³ñíóþ÷èõ ÐËÑ ÑÏÐÍ
ìàº áóäóâàòè ñòàíö³¿
íîâîãî ïîêîë³ííÿ ç
âèñîêèìè áîéîâèìè
ìîæëèâîñòÿìè òà
åêñïëóàòàö³éíèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè.
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новому технологічному
рівні зі значно поліпше�
ними характеристиками і
можливостями. На даний
момент розгорнуті нові
РЛС у Лехтусі, Армавірі,
Світлогорську. З виперед�
женням графіка йде будів�
ництво  РЛС в Іркутській
області.

Нарощувалася також
космічна компонента
СПРН. Для забезпечення
вирішення завдань вияв�
лення стартів БР і доведен�
ня команд бойового уп�
равління  Стратегічним
ядерним силам (СЯС) пе�
редбачалося на базі сис�
тем УС�К і УС�КМО ство�
рення Єдиної космічної
системи (ЄКС).

У всякому разі, станом на
квітень 2012 року в складі
російського космічного
ешелону Системи ранньо�
го попередження про ра�
кетний напад працювали
чотири супутники, розмі�
щені на високоеліптичних
орбітах � «Космос�2422»,
«Космос�2430», «Космос�
2446», і «Космос�2469», та
один геостаціонарний су�
путник � «Космос�2479».

Осколок великої імперії
Звичайно,  для нас більш

цікава історія складових
СПРН на території Украї�
ни. 21 жовтня 1968 року,
виходячи з необхідності
зміцнення протиракетно�
го захисту держави, Голов�
ним командуванням військ
ППО СРСР була створена
група з будівництва об'єк�
ту, призначеного для вияв�
лення балістичних ракет
на південно�західному
напрямку. 

28 серпня 1970 року військовій частині було прис�
воєно найменування 808�й окремий радіотехнічний
вузол попередження, а її формування завершено у
листопаді 1971 року. 

10 вересня 1976 року від імені Президії Верховної
Ради СРСР та Військової ради військ ППО команду�
вач військами РКО генерал�полковник Ю.В. Вотін�
цев вручив частині Бойовий прапор. 

З 1979 до 1988 року вона дев'ять разів виборювала
звання «кращої».

8 липня 1992 року особовий склад частини склав
військову присягу на вірність народу України. На від�

міну від орендованих Ро�
сією і розташованих в
Азербайджані, Білорусії
та Казахстані РЛС СПРН,
які обслуговуються росій�
ськими військовослуж�
бовцями, українські РЛС з
1992 року знаходяться у
власності України й обс�
луговуються українськи�

ми військовими. Після
розпаду СРСР експлуата�
ція РЛС 5Н86 «Дніпро» на
вузлах у Севастополі (РВ�
4) та Мукачевому (РВ�5)
здійснювалася відповідно
до угоди «Про засоби сис�
тем попередження про ра�
кетний напад і контролю
космічного простору»,
підписаної урядами Росії
та України 28 лютого 1997
року. 

На підставі міждержав�
ної домовленості інфор�
мація із цих РЛС, що вели
спостереження за косміч�
ним простором над Цен�
тральною і Південною Єв�
ропою, а також Середзем�
номор'ям, надходила на
центральний командний
пункт СПРН у Солнєчно�
горську, підпорядкований
космічним військам Росії.
За це Україна щорічно от�
римувала 1,2 млн доларів.

У лютому 2005 року Ук�
раїна зажадала від Росії
збільшити оплату, але
Москва відмовилася, на�
гадавши, що угода 1992
року укладалася на 15 ро�
ків. Тоді у вересні 2005�го
Україна розпочала про�
цес передачі РЛС зі складу
ЗС України у підпорядку�
вання НКАУ, маючи на
увазі переоформлення
угоди у зв'язку зі зміною

статусу РЛС.
6 вересня 2005 року розпорядженням Кабінету

Міністрів України № 388�р на базі 808�го окремого
радіотехнічного вузла попередження про ракет�
ний напад утворено Південний центр радіотехніч�
ного спостереження, який передано до сфери уп�
равління Національного космічного агентства Ук�
раїни. 

У червні 2006 генеральний директор Національ�
ного космічного агентства України Юрій Алексєєв
повідомив, що Україна і Росія домовилися про збіль�
шення в 2006 році плати за обслуговування в інтере�
сах російської сторони РЛС у Севастополі і Мукаче�
вому в півтора рази.

Розробка та прийняття американцями на
озброєння з кінця 1950>х років міжконти>
нентальних балістичних ракет призвели
до створення в Радянському Союзі засобів
виявлення їхніх пусків, так звану Систему
попередження про ракетний напад.
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Але такі «коливання» мали продовження. Як наслі�
док, Росія відмовилася від використання станцій у
згаданих пунктах.

Резерви для розвитку
На офіційному рівні перспективи українських стан�

цій СПРН маловтішні. Не знайшовши інших можли�
востей використання, керівництво України ухвалило
рішення розібрати їх протягом найближчих 3�4 ро�
ків. Але спробуємо розібратися із ситуацією глибше. 

Сьогодні ця частина є складовою системи контро�
лю і аналізу космічної обстановки. Навіть сучасного
спостерігача, дуже «просунутого» завдяки розвитку
інформаційних технологій, вражає побачене на
станції. Величезні антени, рівні ряди стійок обчислю�
вальних машин, командний пункт, більше схожий на
кабіну величезної міжгалактичної станції з фантас�
тичних фільмів та багато іншого. Незважаючи на по�
важний вік, усе обладнання всередині � працездатне.

Тези опонентів, що для станції немає завдань в ін�
тересах України, не витримують критики. На сьогод�
ні в її активі � успішне забезпечення запуску україн�
ського супутника «Січ�2». Є й інші приклади. Зокре�
ма, виявлення факту зіткнення американського су�
путника з російським, що вичерпав свій ресурс.

Інша справа, що експлуатація об'єкта � річ доро�
га і його обладнання морально застаріло. Але мо�
дернізувати станцію значно дешевше, ніж будува�
ти нову для контролю космічного простору. Фа�
хівці стверджують, що потенціал для модернізації
величезний. Ті ж застарілі обчислювальні машини
можуть бути замінені на сучасні комп'ютери. При
бажанні немає особливих проблем з доопрацю�
ванням алгоритмів роботи і спеціального прог�
рамного забезпечення, завдяки чому вдасться об�
робляти інформацію про повітряну і навіть над�
водну обстановку.

Можна погодитися, що це не є завданням ДКАУ.
Але є потреба у забезпеченні національної безпеки у
воєнній сфері. У світі зараз активно удосконалюють�
ся засоби доставки ядерної та неядерної зброї. У
США, Росії, Китаї, Франції, Великій Британії страте�
гічні озброєння, розвивають свої можливості. 

Так, до кінця 2007 року у США здійснено переоб�
ладнання перших двох атомних підводних човнів з
БР типу «Огайо» на атомні підводні човни�носії кри�
латих ракет. Кожний такий човен оснащується 154
крилатими ракетами морського базування RGM�
109Е з дальністю польоту до 3 тис. км і точністю
стрільби до 3�5 м. У найближчому майбутньому очі�
кується поява нової зброї нападу такої, як керовані і
маневруючі бойові частини БР, гіперзвукові літальні
апарати, що стартують з повітряних чи космічних
носіїв. У недалекій перспективі, приблизно до 2030
року, слід очікувати суборбітальних засобів, що ді�
ють у діапазоні висот від 30�40 до 120�150 км, які
здатні маневрувати з орбіти в атмосферу і навпаки.
Це призведе до перетворення повітряно�космічного
простору в єдину зону збройної боротьби.

До згаданого вище списку держав можна додати
інші країни світу, які взяли курс на створення власно�
го ракетного потенціалу. Частина їх знаходиться в
«полі зору» українських станцій СПРН. Невже такого
аргументу недостатньо, щоб «протверезити» вітчиз�
няних ініціаторів їх закриття?

Є для цих станцій і завдання мирного характеру.
Низка подій у космосі вказує на зіткнення, як на мож�
ливі причини порушення роботи конкретних супут�
ників. Ці випадки привернули увагу міжнародної
спільноти до проблеми засмічення космосу. З'явля�
ються підстави для взаємних претензій космічних
держав з дотримання стандартів. Для вирішення цих
технічних та юридичних проблем потрібні постійні
спостереження за фрагментами сміття, оскільки во�
ни при зіткненні з діючим супутником з відносною
швидкістю до 15 км/сек. можуть вивести його з ладу.
Що знову ставить питання про великий потенціал
наших станцій СПРН у разі їх модернізації.

Вивчаючи ситуацію щодо майбутнього україн�
ських станцій СПРН, мимоволі приходиш до вис�
новку, що в нашій країні існує дефіцит не грошей, а
людей, які володіють трьома якостями: державниць�
кою позицією, вмінням приймати рішення і мужніс�
тю нести відповідальність за їх реалізацію. Якби та�
кої проблеми не існувало, то питання ліквідації уні�
кальних станцій СПРН не виникло б у принципі.

Ñåðã³é ÒÈÒÅÍÊÎ

Íà îô³ö³éíîìó ð³âí³
ïåðñïåêòèâè 
óêðà¿íñüêèõ ñòàíö³é
ÑÏÐÍ ìàëîâò³øí³:
åêñïëóàòàö³ÿ 
îá’ºêòà – ð³÷ äîðîãà ³
éîãî îáëàäíàííÿ 
ìîðàëüíî çàñòàð³ëî.

СУПЕР РЛС
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УКРАЇНСЬКI ВЕРТОЛЬОТИ:  

Ó Ôåîäîñ³¿ íà áàç³ Äåðæàâíîãî íàóêîâî-
âèïðîáóâàëüíîãî öåíòðó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ïðîâîäÿòü ñïåö³àëüí³ ³ñïèòè
âåðòîëüîòà Ì³-8ÌÑÁ. ¯õíÿ ìåòà -
ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé
ãåë³êîïòåðà, ó ïåðøó ÷åðãó, â óìîâàõ
ïðèðîäíîãî îáëåäåí³ííÿ.

Мі�8МСБ
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М
і�8МСБ є модифікацією всесвітньовідо�
мого радянського гвинтокрила Мі�8Т. Ро�
боти виконані акціонерним товариством
«Мотор Січ». Вертоліт обладнаний надпо�

тужними вітчизняними авіаційними двигунами
ТВ3�117ВМА�СБМ1В 4Е серії, що надають крилатій
машині особливих унікальних характеристик.

Як повідомляє заступник начальника Державного
науково�випробувального центру Збройних Сил Ук�
раїни з наукової роботи полковник Володимир Ба�
шинський, «сертифікаційні випробування вертольо�
та тривають з 2011 року під егідою Державної авіа�
ційної служби України, яка акредитувала нашу уста�
нову в якості свого експертного центру. За цей час
Мі�8МСБ витримав значний обсяг перевірок, вико�
нано близько 300 польотів, у тому числі в Республіці
Таджикистан у 2012 році».

Пари, вертольотику, пари… 
Таджикистан… Район всесвітньовідомих семити�

сячників Паміру… Температура сягає + 50 °C. Повітря
наче плавиться на очах, перетворюючись у якусь тя�
гучу густу консистенцію. І у цю надзвичайну спеку та
в умовах високогір’я українські випробувачі вивча�
ють льотно�технічні характеристики вертольота
Мі�8МСБ. Їхню бригаду особисто очолює директор
ДНВЦ, заслужений льотчик�випробувач СРСР, Герой
України Юрій Тішков. Саме тут стає у нагоді його
унікальний досвід здійснення польотів у різних клі�
матичних умовах уночі та вдень, у різних куточках
земної кулі. 

По суті, це була перша робота військових випробу�
вачів України за кордоном. Потім був Міжнародний
авіакосмічний салон «Авіасвіт�XXI» у Києві. Там вер�
толіт Мі�8МСБ підняли до рекордних 8200 метрів. 

У підсумку Державна авіаційна служба України
сертифікувала АТ «Мотор Січ» у якості розробника
та виробника вертольота Мі�8МСБ, а сам гелікоптер
став сертифікованим та допущеним до серійного
виробництва. 

Пригадується, як на одному із випробувань цієї
крилатої машини хтось із його учасників тепло, по�
батьківськи сказав: «Пари, вертольотику, пари!", не�
наче: «Лети, синку, лети!..» І це було найкраще поба�
жання!  

 ВІД МІ-8МСБ ДО «ДЖМІЛЯ»

Мі�8МСБ
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Омолодження гвинтокрилів для армії
Підприємство «Мотор Січ» проводить дослідно�

конструкторську роботу «Джміль» щодо модерніза�
ції вертольота Мі�8Т, а також для потреб Збройних
Сил України. Адже в авіаційних частинах є значна
кількість гелікоптерів, що вже сповна відпрацювали
призначені терміни експлуатації, стали схожими на
пенсіонерів і їхні авіаційні двигуни ТВ2�117. Але на
відміну від людей, гвинтокрилі машини можуть лег�
ко омолоджуватися, проходити таку собі «пластичну
хірургію».

Крім двигунів, буде оновлено навігаційне і ра�
діозв’язкове обладнання, бортові засоби реєстра�
ції польотних даних. Гелікоптери будуть приведе�
ні у відповідність до норм IKAO для здійснення по�
льотів міжнародними повітряними лініями. За
словами полковника Володимира Башинського,
планується не лише покращити льотно�технічні
характеристики, але й значно подовжити життя
вертольотів цього типу. Модернізація існуючих лі�
тальних апаратів на вітчизняних підприємствах
обійдеться військовому відомству значно дешев�
ше, ніж закупівля нових.

Експерти стверджують: «Новий вертоліт такого
класу обійдеться державі в 16�18 млн дол, а модерні�
зація старого – лише у 4�6 млн дол!» Більше того,
наприкінці березня в Запоріжжі проходило засідан�
ня військових експертів та представників військово�
промислового комплексу з питань модернізації вій�
ськово�транспортних вертольотів Мі�8Т, у ході яко�
го комісія постановила зарахувати проведені у ми�
нулому році сертифікаційні випробування Мі�8МСБ,
модифікованого «Мотор Січ», за попередні льотно�
конструкторські випробування. Таким чином, укра�
їнське оборонне відомство впритул наблизилося до
державних іспитів модернізованого Мі�8Т (Мі�
8МСБ) та двигунів. Очікується, що вони розпочнуть�
ся вже цього року. 

Çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà
Äåðæàâíîãî
íàóêîâî-
âèïðîáó-
âàëüíîãî
öåíòðó
Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè
ç íàóêîâî¿
ðîáîòè ïîë-
êîâíèê
Âîëîäèìèð
Áàøèíñüêèé

Мі�8МСБ

Державна авіаційна служба України
сертифікувала АТ «Мотор Січ»
у якості розробника та виробника 
вертольота Мі>8МСБ, а сам 
гелікоптер став сертифікованим 
та допущеним до серійного 
виробництва.
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Б’ємо рекорди
Сьогодні на аеродромі «Кіровське» перед випробу�

вачами стоять нові екстремальні та амбітні завдання.
Треба визначитись із можливостями вертольота що�
до виконання польотів із максимальною злітною ма�
сою та на максимальній висоті. І, таким чином, пере�
вершити попередні досягнення. Тут варто зробити
наголос, що встановлення рекордів для військових –
не самоціль, а практична необхідність розширити
межі застосування крилатої машини. Необхідно
з’ясувати також, як буде працювати силова установка
в умовах природного обледеніння. А поки випробу�
вачі не надали своїх рекомендацій – літати в умовах
обледеніння всім льотчикам суворо заборонено! 

У 2012 році в Україні окреслили риси щодо фор�
мування нової вертолітобудівельної галузі. Благо –
інфраструктура функціонує давно й успішно. Цього
року Кабмін виділить понад 100 млн грн на вироб�
ництво нового вертольота МСБ�2 та понад 600 млн
грн – на новий вертоліт злітною масою 5�6 т. 

Що ж до Мі�8МСБ, то на думку військових експер�
тів, машина такого класу потрібна державі вже зараз! 

Початок випробувань вертольота в умовах при�
родного обледеніння практично співпав у часі з не�
бувалим снігопадом у Києві, Західній, Північній Ук�
раїні, Польщі та в інших сусідніх країнах. Наземні за�
соби комунальних служб виявилися неспроможни�
ми до ефективного подолання наслідків стихії
такого масштабу. Були відрізані шляхи сполучення зі
значною кількістю населених пунктів, люди потре�
бували допомоги. На виклик стихії відповіли і вій�
ськовослужбовці. 

За таких обставин застосування гелікоптера типу
Мі�8МСБ підрозділами Збройних Сил України та
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
було б цілком виправданим, адже синоптики прог�
нозують на майбутнє потужні снігопади як буденне
явище. 

Ðóñëàí ÑÅÌÅÍÞÊ
Ôîòî àâòîðà òà Ñåðã³ÿ ÁÅÁÅØÊÀ

Мі�8МСБ
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ВИСТАВКА В АБУ-ДАБІ: 
УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА ПИРОГА
Â Àáó-Äàá³, ñòîëèö³ Îá'ºäíàíèõ Àðàáñüêèõ Åì³ðàò³â,
â³äáóëàñÿ 11-òà Ì³æíàðîäíà îáîðîííà âèñòàâêà
«IDEX-2013», â ÿê³é íàéàêòèâí³øó ó÷àñòü óçÿëè
ï³äïðèºìñòâà óêðà¿íñüêîãî ÎÏÊ ç³ ñâîºþ ïðîäóêö³ºþ.

«IDEX–2013»
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Т
радиційно «IDEX» вважається однією
з найбільш представницьких між�
народних виставок озброєнь і тех�
нологій безпеки, яка проводиться

під патронатом шейха Халіфа�бін�Заєд аль�
Нахьян – президента ОАЕ, за підтримки
уряду та збройних сил країни. 

Цього разу «IDEX�2013» була наймасові�
шою за два десятиліття її проведення: 1112
компаній�експонентів із 59 країн і понад 80
тис. відвідувачів. Цікаво, що в рамках заходу
вже вдруге проходила і виставка морських
оборонних технологій, озброєнь, систем
та устаткування «NAVDEX». Її учасниками
стали 80 компаній із 15 країн, а також 9 вій�
ськових кораблів з Італії, США, Франції, Ве�
ликої Британії, Пакистану та ОАЕ.

У ході обох виставок військові структури
Об’єднаних Арабських Еміратів підписали
55 контрактів на 4,1 млрд доларів. Крім то�
го, експоненти�2013 уже зарезервували по�
над 50% виставкової площі для майбутніх
«IDEX» і «NAVDEX», які проходитимуть 22 –
26 лютого 2015 року. 

Слід відмітити, що складовою частиною
«IDEX�2013» була Міжнародна конферен�
ція з оборони «The Gulf Defence Conferen�
ce». Під час її проведення учасники обгово�
рювали актуальні питання політики безпе�
ки і напрями розвитку збройних сил, окре�
мо зупинилися вони і на уроках, узятих із
недавніх і поточних подій у «гарячих точ�
ках» світу, основним же предметом розгля�
ду стали сьогоднішні проблеми військово�
го будівництва та вигляд майбутнього
збройних сил регіону.

Командування збройних сил ОАЕ, висо�
копоставлені воєначальники багатьох ін�
ших держав у своїх виступах чітко визна�
чили основні шляхи розвитку і вдоскона�
лення озброєння та військової техніки.
Найбільша ж увага приділялася питанню
обмеження безпосереднього збройного
зіткнення сторін, особливо ближнього вог�
невого контакту. Саме вогневе ураження
супротивника сьогодні стає все більш ви�
бірковим і точним. Підвищується роль ін�
формаційної складової при веденні бойо�
вих дій. У наші дні це досягається за допо�
могою активного розвитку технічних засо�
бів розвідки, управління, зв’язку,
радіоелектронного ураження тощо.

Сучасне збройне протиборство також
характеризується дієвим застосуванням
безпілотних літальних апаратів. Зростають
вимоги і до забезпечення захисту особово�
го складу. Від недавнього часу нова тенден�
ція почала диктувати створення для кожно�
го бійця комфортних умов участі у воєн�
них діях. Нечисленність сучасних армій
компенсується насиченням їх різними сис�
темами високоточної зброї. 

Попередній аналіз експозицій виставки
дозволяє зробити певні висновки щодо її

спрямованості. Найбільш повно були пред�
ставлені системи стрілецької та іншої лег�
кої піхотної зброї, призначеної в основно�
му для застосування в умовах нічного ба�
чення, а також в умовах ближнього вогне�
вого контакту з противником. Це
підтверджує виставкова зброя, оснащена
додатковим навісним обладнанням (під�
ствольними гранатометами, цілевказувача�
ми, тактичними ліхтарями тощо), що знач�
но розширює її можливості. Крім того, бу�
ли виставлені зразки безшумної підводної
зброї, а також снайперських комплексів. Це
обумовлено активним розвитком у регіоні
підрозділів спеціального призначення, ан�
титерористичних формувань, для яких
указані властивості озброєння набувають
вирішальної ролі. 

Оглядаючи техніку, не без зусиль можна
помітити, що тут переважають легкі бро�
ньовані машини. Поряд із бронетранспор�
терами, бойовими розвідувальними маши�
нами і бронеавтомобілями досить широко
(у порівнянні з минулою виставкою) пред�
ставлені багатоцільові автомобілі, що ма�
ють локальний бронезахист та озброєння,
а також різні спеціальні броньовані маши�
ни (поліцейські БТРи, штурмові машини
для підрозділів антитерору тощо).

Потрібно відзначити, що на «IDEX�2013»
з’явилися досить цікаві проекти від обо�
ронної промисловості різних країн.

Об’єднані Арабські Емірати
Мабуть, найпомітнішою новинкою стала

нова реактивна система залпового вогню,
вироблена в ОАЕ. Вона являє собою сідель�
ний тягач із причепом�платформою, на
якому розміщені чотири пускові установки
з можливістю наведення у двох площинах і
з трьома пакетами направляючих на кож�
ній. Один пакет містить у собі 19 направля�
ючих калібру 122 мм. Таким чином, за один
залп нова бойова машина може випустити
в бік противника одразу 228 ракет!

11-òà
Ì³æíàðîäíà
îáîðîííà
âèñòàâêà 
«IDEX-2013»
ñòàëà
íàéá³ëüøîþ çà
äâà äåñÿòèë³òòÿ ¿¿
ïðîâåäåííÿ:
1112 êîìïàí³é-
åêñïîíåíò³â ç
59 êðà¿í ³ ïîíàä
80 000
â³äâ³äóâà÷³â.
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Росія
На виставці в якості головної новинки

був представлений танк Т�90СМ. Це єди�
ний зразок російської техніки, що потра�
пив в офіційний щоденний бюлетень са�
лону «Official Show Daily». Тим не менше,
незважаючи на безліч схвальних відгуків,
Т�90СМ так і залишився лише цікавим екс�
понатом. Представники кількох країн поз�
начили можливість придбання таких тан�
ків, але далі слів справа не пішла. Те ж саме
стосувалося і машини підтримки танків
БМПТ: її оглядали і хвалили, але ініціювати
переговори щодо купівлі не квапилися.

Китай
У своїй експозиції китайці показали до�

сить перспективні зразки. Перш за все, ува�
гу привернули нові проекти безпілотних
літальних апаратів: CH�91, CH�92 і CH�901.
CH�91 призначений для розвідки, цілевка�
зування і коригування артилерійського
вогню, а також для збору інформації про
хід бою тощо. CH�92 і CH�901 мають більш
широкий спектр застосування. Окрім здій�
снення розвідки, вони здатні нести ударне

озброєння. CH�92 може взяти на борт до
50�60 кг корисного навантаження, CH�901
– не більше 3�5. Перший із представлених
безпілотників (CH�91) уже прийнятий на
озброєння Національно�визвольною ар�
мією Китаю і поставлений на серійне ви�
робництво, інші – поки знаходяться на
стадії випробувань. 

Україна
Наша держава на виставці продемонс�

трувала як добре відомі в регіоні зразки
озброєння, наприклад, танк «Оплот», так і
ряд нових розробок ОВТ та пропозицій у
галузі військово�технічного співробітниц�
тва, зокрема бронетранспортер БТР�4МВ.

Щодо цієї машини, то за словами гене�
рального конструктора ХКБМ імені
О.О. Морозова Олександра Веретеннікова,
її особливість полягає у можливості опера�
тивно змінюватися під різні вимоги замов�
ника: вона адаптована під встановлення до�
даткової броні, іноземного двигуна або
шин, має кормову апарель, прийняту в кра�
їнах, орієнтованих на стандарти НАТО.
При цьому, як зауважує фахівець, розроб�
ники зберегли базові вузли, створені в Ук�
раїні, такі, як: системи озброєння, наве�
дення та прицілювання, трансмісію, під�
віску тощо. 

Не пройшов повз уваги і черговий варі�
ант із сімейства бронетранспортера – БТР�
3. Так, в експозиції бельгійської компанії
«Cockerill» був уперше представлений дос�
лідний зразок, створений на базі україн�
ського БТР�3Е1 та бельгійської башти CSE
90LP. Цей проект – результат співпраці ДП
«Укроборонсервіс» і «СMI» (Бельгія). 

Як повідомляє директор ДП «Укроборон�
сервіс» Євген Голубенко, двосторонній Ме�
морандум щодо співробітництва з бельгій�
ською компанією був підписаний у 2012
році. Його мета – спільна розробка і серій�
не виготовлення бронетранспортера,
адаптованого під стандарти НАТО, а також
пошук нових перспективних ринків. Ба�
зою для даного спільного проекту став
БТР�3Е1, який виробляє Київський броне�
танковий завод.

Фахівці «Укроборонсервісу» і Київського
бронетанкового заводу адаптували базо�

Новий БТР>4МВ, адаптований
під встановлення додаткової
броні, іноземного двигуна або
шин, має кормову апарель,
прийняту в країнах, орієнтова>
них на стандарти НАТО.

ВИСТАВКА ОЗБРОЄНЬ «IDEX–2013»
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ДОВІДКА «ВУ»

На Міжнародній оборонній вистав�
ці «IDEX�2013» Україну представля�
ли 20 підприємств вітчизняного
оборонно�промислового комплек�
су. Зокрема, в організованій ДК
«Укрспецекспорт» експозиції була
виставлена продукція ДП «Харків�
ське конструкторське бюро з маши�
нобудування імені О.О. Морозова»,
ДП «Харківське конструкторське
бюро з двигунобудування», ДП «Ки�
ївський бронетанковий завод», ДП
«Державне Київське конструктор�
ське бюро «Луч», ДП НВК «Фотопри�
лад», ПАТ «Завод «Маяк» тощо.
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вий БТР�3Е1 для установки башти бельгій�
ського виробництва. Даний бойовий мо�
дуль дозволяє використовувати снаряди
калібру 90 мм відповідно до стандартів
НАТО. Проект також передбачає можли�
вість використання керованих ракет укра�
їнського виробництва.

Цікавим є те, що серійне виробництво
планується організувати на потужностях
Київського ремонтно�механічного заводу.
Даний проект реалізований за рахунок
оборотних коштів «Укроборонсервісу» без
уживання бюджетних.

Крім того, на фотографіях нового бро�
нетранспортера можна побачити додатко�
ві модулі захисту. За наявними даними, це
композитна броня зі сталі, кераміки та по�
лімерів. Повідомляється, що оновлений
БТР�3 витримує вибух до 8 кг тротилу.

Ще один цікавий проект бронемашини
представили Кременчуцький автомобіль�
ний завод і компанія «Ares Security Vehicles
LLC» (ОАЕ). Спільними зусиллями вони
зробили з вантажівки підвищеної прохід�
ності КрАЗ�5233НЕ – броньовик класу
«MRAP». На 4�колісному шасі з двигуном
ЯМЗ�238ДЕ2 і коробкою передач Shaanxi
9JS150TA�B китайського виробництва був
установлений спеціально розроблений
броньований модуль, що захищає екіпаж
машини і 10 її пасажирів. Новий броньовик
призначається для поставки в треті країни,
тому вже зараз оголошена можливість йо�
го оснащення будь�якими підходящими
для цього двигунами або коробками пере�
дач.

Треба відзначити той факт, що як «Укр�
спецекспорт», так і самі підприємства на�
шого ОПК підійшли зважено і раціонально
до завдання  формування експозиції, вис�
тавляючи ту номенклатуру ОВТ, яка акту�
альна саме в даному регіоні. Умовно можна
виділити такі основні групи пропозицій
української експозиції, як: стрілецька й ін�
ша піхотна зброя, бронетехніка, високо�
точна зброя сухопутних військ, засоби
розвідки, управління і зв’язку різного приз�
начення.

А в цілому, підбиваючи підсумки вистав�
ки, можна говорити про деякі тенденції на
збройовому ринку регіону та умови робо�
ти на ньому підприємств українського
ОПК. Перш за все, шлях до успішного про�
сування товарів і послуг військового та
подвійного призначення тут лежить не
тільки через ефективну участь тієї чи іншої
країни у збройовій виставці. На Близькому
Сході ухвалення рішень в області військо�
во�технічної політики залежать від рівня
особистих контактів з людьми, у компетен�
ції яких перебувають ці питання. Успішне ж
просування продукції українського ОПК у
регіоні стало можливим завдяки тому, що в
мусульманському світі позиції України тра�

диційно сильні. У результаті за останні
кілька років наша держава отримала кілька
великих контрактів, наприклад від Респуб�
ліки Ірак.

Країни регіону наполегливо демонстру�
ють бажання купувати не окремі зразки
ОВТ, а комплексно вирішувати ту чи іншу
задачу у воєнній сфері, зокрема при ство�
ренні сучасної системи протиповітряної
оборони. Помітно зростає прагнення від�
мовитися від закупівель готової зброї, на�
томість – зосередити зусилля на власному
виробництві, набуваючи для цього необ�
хідні технології, а також створюючи мож�
ливості для ремонту і модернізації вже
придбаної ОВТ на місці.

Аналізуючи сам формат проведення вис�
тавки «IDEX�2013», важливо відзначити, що
бум навколо демонстрації реальних зраз�
ків ОВТ в експозиціях помітно знизив свої
оберти. Навіть провідні країни – виробни�
ки ОВТ – дедалі менше прагнуть транспор�
тувати в регіон важку техніку, таку, як ос�
новні бойові танки або системи ППО. Сьо�
годні на перший план виходить представ�
ництво осіб у складі делегацій, здатних
забезпечити необхідний рівень особистих
контактів при проведенні різного роду зус�
трічей або переговорів.

Ñåðã³é ÎËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ

«IDEX–2013»

БМ «Оплот» – сучасний український основний бойовий танк,
розроблений Харківським конструкторським бюро машинобу�
дування. БМ «Оплот» є докорінною модернізацією танка Т�84У
«Оплот» та найновішим представником серії танків Т�84.

За своїми характеристиками «Оплот�М» є одним із найкра�
щих танків у світі, за більшістю показників він переважає ос�
новні бойові танки Т�90А армії Росії  та M1 Abrams армії США.

Повна маса, т...........................................51
Екіпаж, чол. .............................................3
Довжина корпусу, мм...............................7075
Довжина з гарматою вперед, мм...............9720
Ширина загальна, мм...............................3400
Висота, мм...............................................2285
Кліренс, мм..............................................470&500
Потужність двигуна, к.с. ..........................1200
Максимальна швидкість по шосе, км/ч. ....70
Швидкість по пересіченій місцевості, км/год...40&45
Запас ходу по шосе, км............................500
Динамічний захист: вбудований, «Дуплет»

Повна маса, т.................................................48 
Екіпаж, чол. ...................................................3 
Довжина корпусу, мм......................................6860
Довжина з гарматою вперед, мм.....................9530
Ширина загальна, мм......................................3460 
Висота, мм.....................................................2230
Кліренс, мм....................................................404&467
Потужність двигуна, к.с. .................................1130 
Максимальна швидкість по шосе, км/год..........60 
Швидкість по пересіченій місцевості, км/год.....35&45
Запас ходу по шосе, км...................................500
Динамічний захист: «Релікт»

Озброєння: 
гармата 125&мм КБА3 (боєкомплект 46 пострілів), ПТУР «Комбат»; 
кулемети: 1 х 12,7&мм КТ, 1 х 7,62&мм КТ

Озброєння: гармата 125&мм 2А46М&5 (боєкомплект 40 пострілів), ПТРК «Рефлекс&М»;
кулемети: 1 х 12,7&мм НСВТ або Корд, 1 х 7,62&мм ПКТ
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Україна посилюва-
тиме позиції експортера 
зброї. Про це заявив Пре-
зидент України Віктор 
Янукович на засіданні 
Ради національної без-
пеки і оборони, на якій 
розглядалося і питання 
реформування оборон но-
промисло  во го комплексу. 

Президент відзначив, 
що необхідно зберегти і 
наростити експортний 
потенціал ОПК. Він нага-
дав, що до 31 травня 2013 
року уряд зобов’язаний 
затвердити держпрогра-
му реформування і розви-
тку сектора до 2017 року. 
У цій програмі потрібно 
буде визначитися з пи-
танням корпоратизації 
підприємств галузі і ви-
рішити проблему ство-
рення профільних вер-
тикально інтегрованих 
об’єднань. «Слід також 
приступити до реструкту-
ризації підприємств ОПК, 
за рахунок чого укріпити 
фінансово-економічні 
позиції державного кон-
церну „Укроборонпром“», 
– наголосив Президент. 
Таке реформування комп-

лексу вимагає сприяння з 
боку держави. «Окрім уже 
прийнятих торік законо-
давчих актів про списання 
боргів оборонних підпри-
ємств, потрібна також іс-
тотна державна підтрим-
ка «Укроборонпрому» для 
реалізації зовнішньотор-
говельних контрактів», 
– заявив Янукович. Він 
підкреслив, що подальша 
фінансова допомога під-
приємствам без їхньої 
реструктуризації буде не-
ефективною. Структура 
концерну має бути опти-
мальною для забезпечен-
ня потреб Збройних Сил 
у новому озброєнні та для 
посилення позицій Укра-
їни на світовому ринку 
озброєнь.

Нагадаємо, дирек-
тор військових програм 
центру ім. О. Разумкова 
Микола Сунгуровський 
повідомив, що за резуль-
татами 2012 року Укра-
їна зайняла 4-те місце у 
світі за експортом зброї. 
«Якщо брати попередню 
п’ятирічку, то у нас було в 
середньому 9-те місце», – 
відзначив він. 

Фахівці підрахували, 
що об’єми постачання 
Україною озброєння то-
рік склали 1,3 млрд дол., 
що на 310 млн дол. біль-
ше, ніж цифри, озвучені 
раніше ДК «Укрспецек-
спорт». Директор вій-
ськових програм центру 
Разумкова додав, що дані 
фахівців зазвичай нижче, 
ніж офіційні від держа-
ви, адже при визначенні 
суми імпорту не врахо-
вуються легке озброєння, 
багато комплектуючих, а 
також стрілецька зброя. 
«Такий різкий приріст 
на велику суму, судячи 
по детальних даних, від-
бувся за рахунок контр-
акту з Китаєм. Що це був 
за контракт – я не знаю. 
Швидше за все, це контр-
акт на кораблі на повітря-
них подушках», – конста-
тував М. Сунгуровський. 
Він підкреслив, що в 2012 
році Україну випередили 
за постачанням озброєн-
ня США, Росія і Китай. У 
той же час, позаду нашої 
держави залишилися Ні-
меччина, Франція і Вели-
кобританія.

В результаті україн-
сько-білоруської військо-
вої співпраці створений 
протитанковий ракет-
ний комплекс «Каракал» 
(ПТРК). При цьому слід за-
значити, що «Каракал» – це 
не лише і не стільки ПТРК. 
Функціонально він вклю-
чає: систему управління, 
розвідувальну систему, 
засоби ураження, систе-
му технічної підтримки і 
забезпечення. Більш того, 
елементи управління і 
розвідки ПТРК «Каракал» 
можуть послужити осно-
вою формування єдиної 
системи застосування за-
собів вогневого уражен-
ня, яка включає не лише 
ПТКР, але й артилерію, і 
реактивні системи залпо-
вого вогню (РСЗВ). Сис-
тема управління склада-
ється з машини бойового 
управління, призначеної 
для керування діями всьо-
го підрозділу ПТРК. Вона 
оснащена всім необхід-
ним устаткуванням і сис-
темами інформаційного 

Експорт зброї

УКРАЇНА
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обміну. Розвідувальна сис-
тема складається із маши-
ни розвідки й управління 
безпілотними літальними 
апаратами (БЛА) з комп-
лектом БЛА. Вона при-
значена для ведення ра-
діолокації і телевізійної 
розвідки. Крім того, є вбу-

дована станція радіоло-
кації, яка здатна виявити 
наземні цілі на дальнос-
ті 15–20 км. БЛА мають 
дальність дії в 30 км. Засо-
би ураження комплексу 
складаються із самохід-
них пускових установок 
(СПУ), яких – 4–6 у під-

розділі, і такої ж кількості 
виносних пускових уста-
новок із протитанкови-
ми керованими ракетами 
(ПТКР) «Скіф», розробле-
ними київським КБ «Про-
мінь», які здатні уражати 
цілі на відстані від 100 до 
5000 м – у денний час і від 

Перспективний винищувач 
п’ятого покоління Т-50 (програ-
ма ПАК ФА) надійде на озброєн-
ня в 2016 році. Як повідомлялося 
раніше, перші ПАК ФА приймуть 
на озброєння російської армії 
в 2015 році. На сьогодні 4 про-
тотипи Т-50 активно проходять 
випробування в м. Жуковському, 
а 5-й знаходиться на авіазаводі в 
м. Комсомольськ-на-Амурі. У на-
земних іспитах беруть участь ще 
2. Повністю випробування по-
винні завершитися через 2–2,5 
роки. На цей час МО РФ замо-
вило 60 винищувачів. Перші 10 
літаків дослідної партії до кінця 
2013-го планується поставити 
Ліпецькому центру бойового 
застосування і перенавчання 
льотного складу, де і буде про-

довжена програма випробувань. 
У перспективі об’єм закупівлі 
може бути збільшений до 120–
150 од. Крім того, зараз на базі 
ПАК ФА спільно з Індією про-
водиться розробка експортного 
варіанту (під позначкою FGFA), 
який може бути оснащений над-
звуковими крилатими ракетами 
Brahmos. Аналітики вважають, 
що існуючі двигуни прототипу 
Т-50 не мають усіх можливос-
тей силових установок п’ятого 
покоління. Проте вони відпові-
дають усім тактико-технічним 
характеристикам, у тому числі 
по крейсерському надзвуку (з 
ним випускатимуть серійні літа-
ки в 2015–2016 роках). Повніс-
тю новий двигун очікується до 
2020-го.

100 до 3000 м – у нічний. 
Боєкомплект кожної СПУ  
– 12 ракет. ПТКР «Скіф», 
бронебійність якої скла-
дає 850 мм, гарантовано 
уражає всі сучасні зразки 
бронетанкової техніки. 
Крім тандемної броне-
бійної бойової частини, 
ПТКР може оснащувати-
ся уламково-фугасною 
бойовою частиною, а у 
перспективі – і термо-
баричною. На установці 
можуть бути розміщені 
до 12 ракет різних типів: 
для ураження танків, вер-
тольотів і дотів проти-
вника. Усі рухливі засоби 
комплексу виконані в ти-
повому корпусі з компо-
зиційних матеріалів на 
основі полімерної броні, 
яка знижує їхню поміт-
ність для радіолокації. Ба-
гатошарова комбінована 
полімерно-керамічна 
броня – ефективний за-
сіб захисту автомобіля й 
екіпажа.

Випробування Т-50

Спільний «Каракал»

РОСІЯ

УКРАЇНА-БІЛОРУСЬ
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Пріоритети у ство-
ренні перспективних 
видів озброєння в Ро-
сії визначені. Наголос 
зроблено на макси-
мально роботизова-
ні бойові системи, в 
яких людині відво-
диться лише функція 
оператора.

Н а  з а с і д а н н і 
гро   мадської р а д и 
військово-про мис ло-
вої комісії уряду Ро-
сії обговорювалися 
питання розвитку ві-
тчизняних озброєнь 
у контексті можли-

вих загроз, а також 
початок роботи Фон-
ду перспективних 
досліджень – абсо-
лютно нової струк-
тури російської обо-
рони. Віце-прем’єр і 
голова ВПК Дмитро 
Рогозін наголосив, 
що найактуальнішим 
питанням, яке нале-
жить вирішити в пер-
шу чергу, є створення 
максимально робо-
тизованої військової 
техніки. Російський 
воїн завтрашнього 
дня повинен заміни-

ти 5-10 вояків сього-
дення. А зробити це 
можливо лише в тому 
випадку, якщо на до-
помогу солдату при-
йдуть кіборги.

По робототехні-
ці намічений цілий 
ряд програм: ство-
рення так званих 
екзоскелетів, роз-
робка підводних ро-
ботів найрізно ма ніт-
нішого призначення, 
проек тування серії 
безпілотних літаль-
них апаратів. У такі 
новації вписується 

У Севастополі 28 бе-
резня о 4 годині ранку 
були підняті по тривозі 
війська Чорноморсько-
го флоту. Президент Ро-
сійської Федерації Во-
лодимир Путін віддав 
наказ міністру оборони 
розпочати великомасш-
табні військові навчання 
в районі Чорного моря. 
Основна їхня мета – пе-
ревірити боєготовність 
і злагодженість дій під-
розділів. «Це дійсно була 
раптова перевірка», – по-
відомив прес-секретар 
президента Дмитро 
Пєсков, зауваживши, що 
саме в цей час міністр 
оборони отримав кон-
верт із відповідним на-
казом. Згідно з планами 
проведено десантування 
підрозділів на 3 поліго-
нах, що знаходяться на 
території Російської Фе-
дерації. 

Аби особисто просте-
жити за ходом навчань, 
Володимир Путін 29 бе-

резня прибув у Красно-
дарський край. 

У навчаннях узяли 
участь близько 7 тис. 
в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і в 
(війська швидкого роз-
гортання, зокрема ПДВ, 
морська піхота, а також 
сили спеціального при-
значення – спеціальні 
підрозділи ГРУ Геншта-
бу), до 250 броньованих 
машин, більше 50 арти-
лерійських систем різ-
ного призначення, біль-
ше 20 бойових літаків і 
вертольотів, близько 30 
кораблів різного при-
значення, зокрема вели-
кі десантні кораблі «Но-
вочеркаськ», «Микола 
Фільченков», «Саратов», 
а також ракетні катери 
«Івановець», «Р-60» і ма-
лий протичовновий ко-
рабель «Муромець».

Командування Чор-
номорського флоту РФ 
відзначило, що великі де-
сантні кораблі з доданими 
силами супроводу ефек-

тивно використовували 
400-мильне плавання для 
відпрацювання широко-

го спектру завдань у русі 
ордера за маршрутом. 
Успішно впоралися із 

Раптова перевірка ЧФ

Ставка на роботів
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Також наголошується, що 
на виконання робіт бу-
дуть направлені кошти, 
залучені під держгаран-
тії. Згідно з постановою, 
виконавцем робіт визна-
чено казенне науково-
виробниче об’єднання 
«Форт» МВС.

«Вказані заходи при-

зведуть до збільшення 
обсягу виробництва су-
часних зразків стрілець-
кої зброї і боєприпасів до 
неї та зростання об’єму 
відрахувань до держбю-
джету, а також до ство-
рення нових робочих 
місць», – говориться в 
документі.

й активізація робіт по 
мережевих технологіях 
військового призначен-
ня. Планується створення 
технології бездротової 
передачі електроенергії. 
Дослідженнями в цьому 
напрямку займався ще Ні-
кола Тесла сто років тому. 
Нові технології дозволять 
реалізувати його ідеї в 
промисловому масштабі. 

Російськими фахів-
цями відносно нещодав-
но був створений робот 
SАR-400. Він – 163 см зав-
вишки і має торс з двома 
руками-маніпуляторами, 

оснащеними спеціаль-
ними сенсорами, що 
дозволяють оператору 
відчувати предмет, до 
якого торкається залізна 
рука. SAR-400 може ви-
конувати безліч функ-
цій: від польотів у космос 
до проведення дистан-
ційно-хірургічних опе-
рацій. А у військовій 
справі він може бути і 
сапером, і розвідником, і 
ремонтником.

Інформація про по-
чаток розробки систе-
ми управління бойо-
вими роботами в Росії 

з’явилася ще в листопаді 
минулого року. Як пові-
домлялося у петербурзь-
кому «Центральному на-
уково-дослідницькому і 
дослідницько-конструк-
торському інституті ро-
бототехніки і технічної 
кібернетики», інженери 
працюють над розроб-
кою системи управлін-
ня групами роботів, які 
здатні, у тому числі, не-
сти різні види озброєн-
ня. Це різні робототех-
нічні платформи для 
бойових дій та інспек-
ційної діяльності, зокре-

ма моніторингу рівня 
радіаційного забруднен-
ня. У російській армії іс-
нує потреба в роботах, 
які могли б іти попереду 
сил спецпризначення й 
інформувати командира 
про обстановку в районі 
бойових дій. Уже існують 
роботи для виявлення 
іонізуючого випромі-
нювання. Вони можуть 
знайти джерело радіації, 
під’їхати до нього, узяти 
його маніпуляторами і 
прибрати у спеціальний 
контейнер.

Кошти на зброю

РОСІЯ

РОСІЯ РОСІЯ

задачею морська авіація 
та екіпажі суден забезпе-
чення.

Кабінет Міністрів ви-
ділив мільйони гривень 
на нову зброю й озбро-
єння. Як вважають в уря-
ді, ці заходи приведуть до 
створення нових робо-
чих місць. 

У 2013–2014 роках 
планується направити на 
закупівлю 14 тис. 180 од. 
стрілецької зброї і 39,53 
млн набоїв вітчизняно-
го виробництва 343,47 
млн грн, про що йдеть-
ся в постанові Кабміну 
№ 187, опублікованій на 
сайті уряду. «Оновлення і 
переоснащення військо-
вих формувань та право-
охоронних органів, за-
безпечення їх сучасною 
стрілецькою зброєю і на-
боями до неї вітчизняного 
виробництва, зокрема в 
2013 році – 7040 од. стрі-
лецької зброї і 20,16 млн 
од. боєприпасів до неї, у 
2014 році – 7140 од. стрі-
лецької зброї і 19,37 млн 
од. боєприпасів до неї», – 
зазначено у документі. 
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Передостанній призов

УКРАЇНА

В Україні стартувала 
призовна кампанія «Вес-
на – 2013». Відтоді актив-
но приступили до робо-
ти 24 обласні, Київська 
міська та Кримська Рес-
публіканська призовні 
комісії. Вони повинні за-
безпечити призов грома-
дян України на строкову 
військову службу до лав 
Збройних Сил та інших 
військових формувань. 
Загалом, будуть призвані 
13 900 громадян Украї-
ни, із них: до Збройних 
Сил України – 7 500 осіб, 
Внутрішніх військ МВС 
України – 5 200 осіб, 
Державної спеціальної 

служби транспорту – 
1 200 осіб.

У квітні–травні 2013 
року на строкову вій-
ськову службу призива-
тимуть громадян України 
чоловічої статі 1988–
1995 років народження, 
яким до дня відправлен-
ня у військові частини 
виповнилося 18 років, та 
старших осіб, які не до-
сягли 25-річного віку і 
не мають права на звіль-
нення або відстрочку 
від призову на строкову 
військову службу. Одно-
часно з призовом гро-
мадян організовано від-
буватиметься звільнення 

 « »
Для порівняння, у рамках призовної кам-

панії «Весна – 2012» було призвано 21 400 осіб, 
у тому числі до лав Збройних Сил України – 
15 000 осіб, до Внутрішніх військ МВС України 
– 5 200 осіб та Державної спеціальної служби 
транспорту – 1 200 осіб.

в запас зі Збройних Сил 
України солдатів і ма-
тросів, сержантів і стар-
шин, призваних у квітні–
травні 2012 року, а також 
матросів і старшин ко-
раблів, суден і берего-
вих частин бойового 
забезпечення Військово-
Морських Сил Збройних 
Сил України, призваних 
у жовтні–листопаді 2011 
року.

Суттєве скорочення 
чисельності призовників 
пов’язане з поступовим 
переходом Збройних Сил 
України на комплектуван-
ня військовослужбовця-
ми за контрактом. Зокре-
ма, на строкову службу 
до частин Високомобіль-
них десантних військ та 
Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України, 
які вже майже повністю 
укомплектовані контрак-
тниками, юнаки цієї вес-
ни не призиватимуться.

На варті 
неба 
Криму

Фірма «Зброяр» нала-
годжує збірку рушниць 
AR-10 і AR-15 на київ-
ському заводі «Маяк» під 
назвою MZ-10 і MZ-15. 
Основою AR-10 стала 
американська автома-
тична рушниця, створе-
на в 1954 році Юджіном 
Стоунером. На почат-
ку 1950-х він розробив 
нову систему газовідво-
ду, яка відрізнялася від 
інших відсутністю газо-
вого поршня: порохові 
гази впливали безпосе-
редньо на раму затвору. 
У 1954 році конструктор 
розробив рушницю AR-
10 на базі цієї схеми, яка 

У Севастополі 2 квіт-
ня до бойового чергу-
вання з охорони пові-
тряного простору нашої 
держави встав дивізіон, 
до складу якого увійшов 
модернізований зенітно-
ракетний комплекс 
С-300ПС. Він є першим 
для Кримського регіону, 
який за роки незалеж-
ності України пройшов 
ремонт, модернізацію та 
отримав сертифіковане 
продовження свого тер-
міну експлуатації. 

З е н і т н о - р а к е т н и й 
комплекс типу С-300 був 
розроблений на росій-
ському НПО «Алмаз». У 
2003–2004 роках дер-
жавне підприємство 
«Укроборонсервіс» осво-
їло в інтересах Збройних 
Сил України ремонт та 
модернізацію зенітно-
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УКРАЇНА

УКРАЇНА БЕЛЬГІЯ (НАТО)

На «Маяку» 
збиратимуть рушниці

Чекають 
на нового 
командувача

Новим командува-
чем об’єднаними сила-
ми НАТО в Європі стане 
генерал Філіпп Брідлав, 
який на даний час за-
ймає пост командувача 
ВПС США в Європі. Це 
було схвалено постій-
ними представниками 
всіх 28 країн Альянсу. 
У 58-річному віці гене-
рал вступить на посаду 
після того, як його кан-
дидатуру затвердить 
Сенат США. Брідлав ста-
не 17-м командуючим 
НАТО в Європі. На цій 
посаді він змінить адмі-
рала Джеймса Ставріді-
са, який працює з липня 
2009 року.

Раніше передбачало-
ся, що новим командува-
чем силами НАТО в Єв-
ропі буде генерал Джон 
Аллен, який до цього 

очолював міжнародний 
контингент ISAF в Афга-
ністані. Президент США 
Барак Обама висунув кан-
дидатуру Аллена в жовтні 
2012 року, проте її затвер-
дження в Сенаті було від-
кладено через листування 
генерала з однією із фігу-
ранток секс-скандалу за 
участю шефа ЦРУ Девіда 
Петреуса. Кореспонден-
цію визнали «потенцій-
но недоречною», і Аллен 
став фігурантом внутріш-
нього розслідування Пен-
тагона. У середині січня 
за підсумками перевірки 
з нього були зняті всі пі-
дозри, а через місяць Ал-
лен оголосив про те, що 
залишає військову служ-
бу, при цьому підкреслю-
ючи, що його рішення не 
було пов’язане з розсліду-
ванням.

надалі стала основою для 
розробки автоматичної 
гвинтівки М-16. Після 
отримання ліцензії укра-
їнська компанія «Збро-
яр» розпочала вироб-
ництво карабінів МZ-15 
(аналог AR-15). У своїй 
основі вони складаються 
з комплектуючих Rock 
River Arms, Inc. Компанія 
«Зброяр» випустила пер-
шу пробну партію карабі-
нів нарізних МZ-10. Їхні 

тестові випробування 
були успішно проведені 
в кінці січня минулого 
року. Карабіни показали 
відмінну кучність стріль-
би. Якщо при виробни-
цтві МZ-15 поки що ви-
користовується значна 
частина компонентів іно-
земного виробництва, то 
85% деталей карабіна МZ-
10 компанія виробляє са-
мостійно, на своїх потуж-
ностях.

ракетних систем даного 
типу, і в 2005 році про-
вело їх перший випробу-
вальний ремонт. У пері-
од від 2006 до 2012 року 
проведений ремонт з 
продовження термінів 
експлуатації 8 таких ЗРК.

Довідка. ЗРК типу 
С-300 призначений для 
оборони важливих ад-
міністративних, про-
мислових та військових 
об’єктів від ударів усіх 
типів засобів повітряно-
го нападу.

Він забезпечує уражен-
ня сучасних літаків, крила-
тих ракет, балістичних та 
інших цілей, які літають зі 
швидкостями до 1200 м/с 
у зоні до 75 (90) км, по 
дальності на висотах від 
25 м до практичної стелі 
їхнього бойового засто-
сування, в умовах масова-
ного нальоту, у складних 
умовах повітряної обста-
новки. Зазначена система 
всепогодна і може експлу-
атуватися у різних кліма-
тичних умовах.
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Ч
ого кривити душею: за останні трид�
цять років в Україні відбулися різкі
зміни по відношенню до моральних
цінностей. У підсумку – частина на�

шої молоді свято вірить, що Велику Вітчизня�
ну війну виграли саме американці, котрі на�
магалися вбити Гітлера в одному із французь�
ких кінотеатрів.  Легендарний Штірліц – не
більше, ніж герой анекдотів, а  служба у вій�
ську – непотрібне гаяння часу і псування здо�
ров’я…

Сьогодні вже не має значення, подобався
нам Радянський Союз, чи ні, але треба  визна�
ти, що Збройні Сили СРСР були найкращими у
світі. Адже вся міць країни (економічна та іде�

ологічна), а також міжнародний авторитет
трималися на армії,  військово�промисловому
комплексі, військових технологіях тощо. Ар�
мія тоді була  національною гордістю, своєрід�
ною святинею… 

Не встигли відійти в історію безпрецедентні за
масштабами скорочення озброєнь (у тому числі й
відмова від ядерної зброї), і щойно вийшов на фініш�
ну пряму непростий процес розбудови Україною
власних Збройних Сил, як розвиток подій у світі вик�
ликав нагальну потребу їхнього реформування. Тоб�
то ЗСУ мають стати і менш чисельними, і більш
ефективними. А в особового складу конче необхідно
сформувати патріотизм і готовність до збройного
захисту української держави. 

СУЧАСНА ВОЄННА ІДЕОЛ
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òðàíñôîðìàö³¿ – ðåôîðìóþòüñÿ åêîíîì³êà ³ ïîë³òèêà. 
Íå îá³éøëè ðåôîðìè ñòîðîíîþ ³ äóõîâíå æèòòÿ íàðîäó
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В арміях багатьох країн світу нині помітно потуж�
ний вплив держави на свідомість і психіку військо�
вослужбовців та цивільного населення. Свій вибір
зробила й Україна: Міністр оборони Павло Лебедєв
затвердив «Концепцію ідеологічної роботи у Зброй�
них Силах України», аби максимально укріпити дух
наших військовослужбовців і підтримувати його на
високому рівні. 

Подробиці сучасної ідеологічної роботи у війську
розкриває один із ініціаторів і розробників Концеп�
ції, Головний інспектор з гуманітарного та соціаль�
ного забезпечення Головної інспекції Міноборони
України полковник Валентин Федічев: 

– Ідеологічна  робота – це не данина моді. У тому
чи іншому вигляді вона існувала завжди і була прита�
манна збройним силам різних країн світу.     

Наприклад, у США виховання військовослужбовців
тісно пов’язане з таким поняттям, як «формування
морального духу», отримання воїнами «політичної
освіти», а також виховання патріотизму і високих
морально�етичних норм ставлення до служби. Набір

моральних цінностей для американського військо�
вослужбовця нормативно закріплений у так званій
настанові FM 22�100. Окрім того, відповідна само�
ідентифікація військових США відбувається частко�
во і через соціальну мотивацію. 

В армії ФРН основним напрямком ідеологічної
роботи є заняття «з громадянського виховання».
Варто нагадати, що відповідно до статутів 10/1 «Іде�
ологічна підготовка в бундесвері» та 12/1 «Політич�
на підготовка в бундесвері» найбільше значення
приділяється політичній освіті офіцерів. 

У Туреччині ж в основу системи морально�полі�
тичного виховання військових покладена особиста
самосвідомість і демонстрація високого рівня про�
фесіоналізму офіцерів. 

До речі, в арміях держав, що входять до Північно�
атлантичного альянсу, значна увага приділяється і
релігійному аспекту служби. Так, у збройних силах
США налічується майже 3000 капеланів, в арміях
ФРН – 300, Польщі – 200, Франції – 500, Італії – 180,
Республіки Корея – близько 370 чоловік. Військові
священики також входять до штату армій Іспанії,
Великої Британії, Португалії, Бельгії, Нідерландів,
Греції, Ірану, Марокко, Алжиру, Єгипту, Судану, Туреч�
чини, Саудівської Аравії та інших. Основна мета
їхньої діяльності – виховання в особового складу
готовності у будь�який момент виступити на захист
суверенітету і територіальної цілісності держави, її
святинь і духовних цінностей.

Про нюанси підготовки іноземних військових
можна багато говорити. Але факт лишається фактом:
типовість роботи з особовим складом породжена
єдиними законами війни.

– У Збройних Силах України нині також відбува�
ється формування нового світогляду, смисловим
центром якого є людина, а основними принципами –
свобода, гуманізм, демократія, – коментує Валентин
Федічев. Реалізація Концепції дозволить згуртувати
військові колективи та сформувати у військовослуж�
бовців і цивільного персоналу особисті якості, які за�
безпечать бездоганне виконання ними службових
обов’язків.

Аби популярніше розповісти про основні віхи ста�
новлення нашої держави, формування військових
інститутів та сучасний статус військових, під час за�
нять використовуватимуть увесь арсенал наочної
агітації. Відповідальні за ідеологічну роботу офіцери
готуватимуть лекції за принципом «зрозумів сам –
дохідливо перекажи іншому».

Â³òàë³é ËÓÃÎÂÑÜÊÈÉ

ЛОГІЯ ПО&УКРАЇНСЬКИ
ДОВІДКА «ВУ»

Безпосередньо організацію ідеологічної
роботи покладено на Департамент соціаль�
ної та гуманітарної політики Міністерства
оборони України та Головне управління по
роботі з особовим складом Збройних Сил Ук�
раїни. Але не лише солдатам і контрактни�
кам розтлумачуватимуть правильне бачення
державної оборонної стратегії: об’єктами
ідеологічної роботи стануть також члени сі�
мей військовослужбовців, учнівська і сту�
дентська молодь, вихованці ліцеїв з посиле�
ною фізичною підготовкою і кадетських
корпусів. 

У рамках реалізації завдань ідеологічної
роботи передбачається  у першому кварталі
цього  року ввести у систему бойової підго�
товки Збройних Сил навчальний предмет
«Воєнно�ідеологічна підготовка». 

Ідеологічно виховуватимуть молодь і через
Інтернет: цікаві тематичні сторінки незаба�
ром з’являться у соцмережах. 

Протягом 2013�2017 років держава всіляко
сприятиме проведенню військово�історич�
них фестивалів і реконструкцій, військово�
патріотичних ігор та організації військово�
спортивних таборів молоді.  

Вже до 9�го травня 2013 року очікується від�
новлення експозицій музеїв і кімнат бойової
слави у військових частинах. 

Також цьогоріч набуває чинності Поло�
ження про нагрудний знак «Відмінник
Збройних Сил України», затверджений
відповідним наказом міністра оборони
України.

«Долар, вкладений у пропаганду,
більш ефективний, ніж десять доларів,
вкладених у зброю!» 

Річард Мілхаус Ніксон,  37>й президент США

ІДЕОЛОГІЯ
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С
воїми думками щодо цих питань з читачами
часопису «Військо України» діляться началь�
ник гуманітарного інституту Національного
університету оборони України імені Івана

Черняховського, кандидат історичних наук, стар�
ший науковий співробітник, полковник Валерій
Грицюк та доктор філософських наук, професор Во�
лодимир Баранівський.

– «Наймогутніша зброя армії – її ідеали, але
цей вид зброї, як і всі інші, має бути викова�
ний нацією», – сказав видатний американ�
ський психолог Норман Коупленд. Вочевидь,
саме це мали на увазі ініціатори запроваджен�
ня ідеологічної роботи у Збройних Силах Ук�
раїни?

Валерій Грицюк: 
– Армія, як і держава, – це, перш за все, люди, а не

тільки боєприпаси та озброєння. Дух країни відоб�
ражається в її ідеології. Держава без ідеології, без ду�
ху, без духовності, яка не має своїх цінностей, орієн�
тирів, стає «бездушною» і вмирає, як людський орга�
нізм.  Ще у середині XIX ст. генерал Микола
Драгомиров, визначаючи успіх воєнної справи,
поставив людину на противагу вдосконаленому
озброєнню, вдалому плану, військовим знанням
техніки бою тощо. Бо все це без людини нічого не
варте.

– Завдання бою – не у знищенні військ супро�
тивника, а у знищенні їхнього духу, що у свій
час зазначив Карл фон Клаузевіц. Чи можемо
ми керуватися цим принципом у сучасних умо�
вах? 

Володимир Баранівський:
– Цей висновок військового теоретика нині набу�

ває ще більшої актуальності. Морально�бойовий дух
війська створюють, насамперед, такі якості, як: мо�

рально�психологічна стійкість, згуртованість воїнів,
їхня постійна готовність до виконання бойових зав�
дань.  

Прищепити офіцеру, кожному військовослужбов�
цю почуття особистої відповідальності за захист
Батьківщини, військового обов’язку – одне із най�
важливіших завдань формування особистості в ре�
формованих Збройних Силах. Або воно буде вирі�
шено, або подальше падіння соціального престижу
українського війська неминуче.

– Що ж таке воєнно�ідеологічна підготовка
військовослужбовців? Що лежить в її основі?

Валерій Грицюк: 
– Ідея захисту Батьківщини. Саме навколо неї має

об’єднатися армія, як і все суспільство. Тільки тоді
військовослужбовець виконає свій обов’язок до
кінця. 

Згадаємо 1941 рік. Важка ситуація для радянських
військ. Німці мають велику перевагу у танках. Для їх
знищення створюють цілі підрозділи спеціально
навчених собак. На них підвішувалися міни, зверху –
антена. Собака бігла під танк і підривала його.
Результат досягався завдяки елементарному рефлек�
су, на який налаштовували собак. Під час дресиру�
вання під навчальним танком знаходився шматок
м’яса, за яким власне й бігла голодна собака. Чи мож�
ливо так діяти з людиною? Ні! Створена за образом
Божим, вона має свідомість й саме цим відрізняється
від тварин. 

Отож, надзвичайно сильним є вплив ідей на розум,
формування мотивації. Це і є завданням воєнно�іде�
ологічної підготовки. При цьому надзвичайно важ�
ливо усвідомлювати: якщо не будемо формувати цей
ідеологічний вплив ми, це робитимуть інші. Святе
місце порожнім не буває! 

ІДЕОЛОГІЯ

Ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè çàïðîâàäæåíî ³äåîëîã³÷íó ðîáîòó. ßêà ¿¿ ìåòà, ÷èì
âèêëèêàíà ðåôîðìà ó ãóìàí³òàðí³é ñôåð³ òà ÿê³ ìåòîäè ³ ôîðìè ïåðåäáà÷åíî
âæèòè, àáè ðåàë³çóâàòè íîâîââåäåííÿ?

Начальник
гуманітарного
інституту 
НУОУ
ім. І. Черня�
ховського пол�
ковник В. Гри�
цюк

«Потрібно непохитно вірити в  ідею 
Доктор філо�
софських наук,
професор 
В. Баранівський
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– Чи не чекає воєнно�ідеологічну підготовку
та ж участь, що й гуманітарну? Якщо так, як
цього не допустити?

Володимир Баранівський: 
– Ще президент США Ніксон у свій час говорив, що

краще один долар вкласти в ідеологічну підготовку
солдата, аніж у виробництво нової техніки, адже у
першому випадку ці гроші завжди окупляться, у дру�
гому – озброєння може й не знадобитися. Тобто, аби
знову не наступити на граблі, слід затямити, що гу�
манітарна сфера, як і будь�яка інша, обов’язково пот�
ребує вкладення коштів. Вони необхідні на підготов�
ку та залучення фахівців, забезпечення матеріально�
технічної бази, випуск хороших книг, журналів, те�
лепрограм, проведення масштабних акцій та
інформаційних компаній.

– На якому фундаменті слід будувати систе�
му, яка б прищеплювала та продукувала націо�
нальну ідею?

Валерій Грицюк: 
– Передусім – це наша вітчизняна історія. І нам

потрібно нарешті сказати правду про неї. А вона в то�
му, що Україну за тоталітарних режимів було обкра�
дено, історична свідомість українців формувалась,
наче відображення у кривих дзеркалах. Прикладів –
безліч. Візьмемо хоча б Скіфське царство. Це для вас
несподівано? Пригадую одну зустріч. У Національно�
му університеті оборони України проходив тиждень
НАТО. Отож, у мене була можливість
поспілкуватися з греками та італійця�
ми. Я поставив їм дещо провокаційне
запитання: «Історія Еллади та Древ�
нього Риму – це ваша історія?» Відпо�
відь була «Так!». І жодних сумнівів. Але
ж нинішній грек та італієць – зовсім
інші. Вони етнічно, ментально і куль�
турно різняться від  еллінів та давніх
римлян. При цьому нічого їм не заважає відчувати ти�
сячолітній духовний зв’язок і пишатися своєю історі�
єю. А ось історія Скіфського царства – не наша?! Чо�
му непереможні скіфські воїни українській молоді
мало або зовсім невідомі? Чому ми не навчаємося на
прикладі їхньої відваги та мужності? Наша «офіційна
історія» розпочинається лише з історії Київської Русі.
Нам «відрізали» тисячолітній пласт найбільшого дер�
жавного утворення Давнього Світу (за Ефором тоді
було чотири геополітичних полюси: Греція – на за�
ході, Персія – на сході, Єгипет – на півдні та Скіфія –
на півночі). 

Скіфи близько тисячі років проживали на теренах
Давньої України, створили перше державне утворен�
ня в Північному Причорномор’ї – Скіфське царство,
організували могутнє військо і досягли в античному
світі слави непереможних. Ця слава, пройшовши
століття, закріпилася за нашими пращурами – давні�
ми слов’янами. Ще в роки Нестора�літописця Київ�
ську державу іноді називали Велика Скуфь. Без сум�

ніву, скіфи залишили свій відбиток у формуванні ук�
раїнської спільноти і нікуди не поділися з нашої зем�
лі. Їхні доблесні воїни і красуні жінки залишились у
цій землі, їхня кров залишилась у нашій крові. 

– То як історія впливає на воєнно�ідеологіч�
ну підготовку? 

Валерій Грицюк: 
– Річ у тому, що класична описова історія розпочи�

нається з XVII�XVIII ст. Тоді Карамзін, Соловйов та ін�
ші автори мали на меті описати історію Російської
імперії, династій Рюриковичів та Романових. Коли
Грушевський створив україноцентричну історичну
концепцію, він протиставив її офіційній, на той час
імперській історичній науці. Концептуальні підходи,
закладені Грушевським, дієві й донині.  

– Надзвичайно важливе питання: хто є
суб’єктом формування високих морально�бо�
йових якостей військовослужбовців та який
механізм цього формування? 

Володимир Баранівський: 
– Нині є різні підходи до цієї проблеми. У форму�

ванні морально�бойових якостей задіяні органи вій�
ськового управління всіх рівнів. Кожен командир та
начальник має бути лідером, провідником ідеї укра�
їнської державності серед своїх підлеглих та у своє�
му соціальному оточенні в цілому. Фаховий, профе�
сійний підхід у цьому важливому питанні мають за�
безпечувати органи по роботі з особовим складом. 

– Французький письменник Андре Моруа в
одному зі своїх творів влучно зазначив:
«Потрібно непохитно вірити в ідеї та спосіб
життя, за які воюєш». Як досягати цього? 

Володимир Баранівський:
– Ідеологічна складова має бути присутня у пов�

сякденному житті військових частин та підрозділів,
на заняттях з бойової підготовки, в індивідуальній
роботі в усіх агітаційно�пропагандистських заходах,
на нарадах, інструктажах тощо.

Досвід країн світу, а також вітчизняний, показує,
що основою ідеологічної складової виховної роботи
повинна бути національна ідея, у нашому випадку –
українська державницька ідеологія, національні іде�
али, пріоритети і цінності, військові традиції  україн�
ського народу, основні норми і принципи суспільної
моралі. 

Ðîçìîâó âåëè 
Âàëåíòèí ÁÓÐß×ÅÍÊÎ

òà Ðóñëàí ÒÊÀ×ÓÊ

ІДЕОЛОГІЯ

«Історичні витоки народу – це потужний ідеологічний
фактор.  З нашої свідомості викрали тисячолітню істо>
рію могутності і слави. Відтак, для наших офіцерів та
солдатів історія Скіфського царства – це чужа історія,
для грека ж історія Еллади – своя…»

та спосіб життя, за які воюєш»*
* Андре Моруа, французький письменник



БЛАГОЧЕСТЯ ДУХОВНІСТЬ

ПІД НЕБЕСНИМ ПОКРОВ 
РІВНОАПОСТОЛЬНОГО    
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БЛАГОЧЕСТЯДУХОВНІСТЬ

ИТЕЛЬСТВОМ СВЯТОГО 
   КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА

23 березня 2013 року в Окремому полку Президента України (м. Київ) відбулося 
урочисте завершення Всеукраїнської хресної ходи з іконою святого рівноапостольного 
князя Володимира та часткою його мощів. У храмі Архангела Михаїла, де відтепер 
зберігатимуться святині, було звершено урочистий молебен.

Божу службу провів голова Синодального відді-
лу Української Православної Церкви по взаємодії 
зі Збройними Силами та іншими військовими фор-
муваннями України архієпископ Білоцерківський і 
Богуславський Августин (Маркевич). У спільній мо-
литві взяли участь міністр оборони України Павло 
Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головно-
командувач Збройними Силами України генерал-
полковник Володимир Замана, інші представники 
керівного складу Міністерства оборони, офіцери та 
солдати. 

Архієпископ Августин привітав військовослуж-
бовців з нагоди успішного завершення хресної ходи 
та нагородив відзнаками і грамотами офіцерів, які 
зробили вагомий внесок в її організацію. Зокрема, 
орден великомученика Георгія Побідоносця вруче-
но полковнику запасу Олександру Коцупалу, гра-
моти Блаженнішого – полковникам Григорію Філю 
(Генеральний штаб ЗС України), Павлу Таранову 
(Сухопутні війська ЗС України) та іншим військо-
вослужбовцям.

До особового складу звернувся Павло Лебедєв: 
«Святий рівноапостольний князь Володимир бо-
ронив державу – захищайте її і ви, нинішні воїни – 
його нащадки. Нехай приклад хрестителя Київської 
Русі та славного полководця буде вам натхненням, а 
православна віра – надійним щитом».  

Нагадаємо, що предтечею Хресної ходи ста-
ло святкування Дня Збройних Сил України, яке 6 
грудня 2012 року за благословенням Предстояте-
ля Української Православної Церкви Блаженні-
шого Митрополита Київського і всієї України Во-
лодимира розпочалося у Трапезному храмі Святої 
Успенської Києво-Печерської Лаври урочистою 
Божественною літургією. Того дня міністру обо-
рони України та начальнику Генерального штабу 
– Головнокомандувачу Збройних Сил України була 
вручена ікона святого рівноапостольного князя 
Володимира. Напередодні, у рамках святкування 
Дня Хрещення Київської Русі, 28 липня, був звер-
шений чин проголошення святого рівноапостоль-
ного князя Володимира небесним покровителем 
Збройних Сил України. 

Хресний хід став утвердженням духовного єднан-
ня хрестителя Київської Русі як небесного покрови-
теля Збройних Сил України та захисників Віт чизни. 
Хода зі святинями розпочалася з Міністерства обо-
рони  України та Генерального штабу Збройних 
Сил України,  далі – Військовий інститут Київського 
Національного університету ім. Т. Шевченка, Наці-
ональний Університет оборони України, Окремий 
полк Президента України і понад 30 військових час-
тин, дислокованих у регіонах. Іконі та мощам свято-
го князя вклонилися десятки тисяч людей. 

Під час хресної ходи у військових частинах не-
одноразово лунали слова про піклування Святої Пра-
вославної Церкви щодо забезпечення релігійних по-
треб військовослужбовців та членів їхніх сімей, яке 
вносить покращення в морально-психологічний 
стан військових колективів, відроджує духовні тра-
диції минулих поколінь. Особовий склад більш до-
кладно дізнався про земний шлях святого рівно-
апостольного князя Володимира. 

Приклад подвижницького служіння Батьківщині, 
який показав полководець та хреститель Київської 
Русі, рівноапостольний князь Володимир, надиха-
тиме нинішніх захисників України на самовіддане 
виконання свого почесного обов’язку. 

Руслан ТКАЧУК
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БЛАГОЧЕСТЯ

Як зазначає благочинний Севастопольського цер-
ковного округу УПЦ протоієрей Сергій, Севастополь – 
місто, де розміщені два флоти – ВМС ЗС України та 
Чорноморський флот Російської Федерації. Духовен-
ство Севастопольського благочиння духовно окорм-
лює їх.

«До речі, ми не розділяємо ці два флоти. Не каже-
мо, що йдемо чи до українського, чи до російського. 
Ми йдемо до пастви, котра несе військову службу 
у Севастополі. Тож православна церква для флотів 
є об’єднавчою, – розповідає отець Сергій. – До нас 
приходять солдати, матроси як з Івано-Франківська, 
Львову  і Луганська, так і з Москви, Санкт-Петербургу 
тощо. Це – наша паства, якій ми повинні дати пра-
вильні християнські орієнтири, початки духовності, 
які б вона зрощувала протягом усього життя.

На одному з кораблів, де знаходиться православ-
ний храм, священики періодично служать у ньому 
божественну літургію. До причастя підходить близь-
ко 20 моряків. Це досить багато. Це – люди (й на цьо-
му протоієрей Сергій зосереджує особливу увагу), 
які приходять добровільно і, можливо, тут, на флоті, 
вперше в житті сповідаються і причащаються святих 
Христових тайн. 

Є у військових частинах й храми, де також звер-
шується божественна літургія. Зокрема, в Академії 
Військово-Морських Сил ЗС України. Тут на честь 
святого праведного воїна Федора Ушакова зведено 
каплицю. У ній завжди людно. І знову ж таки ніхто 
не силує курсантів  ходити до церкви. Водночас з 
командуванням ВМС ЗС України досягнута домовле-
ність про безперешкодне відвідування воїнами пра-
вославних храмів. Церква вторить словам Господа Іс-
уса Христа: «Дозвольте дітям приходити до Мене і не 
перешкоджайте їм, — бо таким є Царство Небесне». 

У рамках річного плану роботи, який затверджуєть-
ся спільно митрополитом Сімферопольським і Крим-

ським Лазарем та командуванням ВМС ЗС України, від-
значаються державні свята, що є церковними: Різдво, 
Хрещення Христове, Великдень, Стрітення Господнє 
та інші. Також священики благочиння активно долуча-
ються до свят, які стосуються Збройних Сил. Це, зокре-
ма, дні пам’яті великомучеників Георгія Побідоносця, 
Федора Тирона,  Федора Ушакова, святителя Миколая–
покровителя мореплавців тощо. Найбільш вдалий до-
свід  проведення богослужінь на кораблях «Донбас», 
«Тернопіль» та «Гетьман Сагайдачний». На останньому 
Боже Слово несе протоієрей Борис Кравець, настоя-
тель храму Вознесіння Господнього на північній сторо-
ні Севастополя. Священики з Любимівки та Качі відві-
дують Академію ВМС та штаб ВМС ЗС України, частини 
ППО. Саме тут, на південній стороні, знаходиться й 
храм великомученика Георгія Побідоносця, настояте-
лем якого є протоієрей Сергій Федоров. Таким чином, 
українські військовослужбовці мають змогу майже що-
неділі причащатися святих Христових тайн. 

Служба у Севастополі для віруючої людини – 
справжнє благословення, адже тут безліч святих 
місць, які справді варто відвідати. Саме у Херсонесі 
проповідував святий  апостол Андрій Первозванний, 
сюди був засланий третій єпископ Риму, третій Папа 
Римський – Климент, апостол землі Руської, що зрос-
тив те зерно проповідництва, яке посіяв  Андрій Пер-
возванний. Сюди ж був засланий Мартин Сповідник. 
Тут, у Херсонесі Таврійському, прийняли мученицьку 
кончину  сім єпископів. Хлопцям з «Нахімовки» до-
сить 15 хвилин, аби опинитися у Херсонесі і здій-
снити паломництво. Саме сюди під стіни цієї свя-
тої місцини прийшов у 987 році рівноапостольний 
князь Володимир – хреститель землі Руської.  Сам він 
хрестився 27 квітня 98-го, увійшовши в Херсонес, а 
14 серпня – вже хрестив Київську Русь. 

На півострові знаходиться один з найстаріших 
монастирів Київської Русі – Георгія Побідоносця. 

Українська православна церква (УПЦ) здійснює поступальні 
кроки щодо налагодження душпастирської опіки 
військовослужбовців Збройних Сил України. У який спосіб 
це відбувається у Військово-Морських Силах ЗС України? 

ДОРОГОЮ 
Благочинний 

Севастопольського 
церковного 
округу УПЦ 

протоієрей Сергій

ДУХОВНІСТЬ
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Абсолютна більшість тамтешніх монахів була душ-
пастирями військового флоту. Коли молодим людям 
священики розповідають, в якому місці їм випало 
служити, це вражає їхню уяву. 

На увагу заслуговують і нові храми. Знаково, що 
чотири з них зведені міністром оборони України 
Павлом Лебедєвим. Зокрема, як повідомив благо-
чинний Севастопольського церковного округу УПЦ 
протоієрей Сергій, Павло Валентинович відновив 
храм семи священомучеників херсонеських, який 
є найдавнішим в ансамблі Свято-Володимирського 
монастиря. Цей храм п’ять разів знищували. В ході 
Кримської війни французи розграбували та спали-
ли його першим. Друге зруйнування сталося після 
Кримської війни, коли нашвидкоруч відбудовану 
споруду (до 1900-річчя хрещення Русі)  довелося 
розібрати і збудувати заново. Потім прийшла радян-
ська влада. Тоді, у 1927-1928 роках, знесли дзвіницю. 
І востаннє – у часи Великої Вітчизняної війни, коли 
німці спалили цей Божий дім. Шосте народження 
храму здійснилося за участю Павла Лебедєва. Церкву 
відбудували та повністю розписали. Окрім того, він 
збудував дві недільні школи Свято-Володимирського 
собору. У сквері імені Пушкіна, в центрі Севастополя, 
споруджено капличку князя Олександра Невсько-
го в пам’ять загиблих міліціонерів, які віддали своє 
життя «за други своя». 

«Найяскравіший приклад доброчинності Павла 
Валентиновича – храм святителя, єпископа Крим-
ського Луки (Войно-Ясенецького), який збудований 
в першій міській лікарні, – розповідає отець Сергій. – 
Нині це прекрасний та унікальний храм, яких затре-
буваний часом. У ньому завжди є люди, які моляться, 
просять милості від Бога. Ще й ще раз переконуєшся 
у правильності слів: «Збудуй храм, і людина, яка йде 
до нього, знайдеться». 

Отож, Севастополь завжди був і залишається 
авангардним містом, зокрема й на духовній ниві. 
Про це засвідчує ще один факт: нині тут створено 
й діє відділення по роботі з віруючими військо-
вослужбовцями (передусім це пов’язано з тим, що 
у збройних силах Росії вже введено штатних вій-
ськових священиків). Зокрема, у благочинні Се-
вастополя на постійній основі з військовими мо-
ряками працює чотири духовника. Очолює цей 
напрямок протоієрей Олександр Бондаренко, на-
стоятель храму архістратига Михаїла. Їхні молитви 
та зусилля створюють підґрунтя, аби, з Божою до-
помогою, на  кораблях, у частинах ВМС ЗС України 
у недалекому майбутньому з’явилися штатні душ-
пастирі. Досвіду севастопольським священикам не 
позичати.

Руслан ТКАЧУК

ДО ХРАМУ

Освячення 
недільної шко-

ли при Свято-
Володи мирсь-
кому соборі в 

Херсонесі.

ДУХОВНІСТЬ
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ВИНАХІДНИКИ ПРАЦЮЮТЬ – 
Керівництво – свідоме, але без 

«золотого запасу» 

Чи не найголовніша мотива-
ція військових «творчих міз-
ків» – Всеармійський конкурс 

«Кращий винахідник року», який 
з 2006 року проводиться на базі 
Центрального науково-дослідного 
інституту озброєння та військової 
техніки Збройних Сил України. На 
останньому мені пощастило по-
бувати. Одразу вразила атмосфера 
піднесеного духу його учасників та 
непереборного бажання творити 
задля зміцнення війська та процві-
тання неньки-України. Переможці 
з вдячністю отримували відверто 
дрібні премії (від 800 до 2000 грн). 
Щиросердно говорили про важли-
вість розвитку інноваційної діяль-
ності, порушували актуальні про-
блеми і ніхто не скиглив. 

Начальник науково-дослідного 
відділу інтелектуальної власності 
та патентно-ліцензійної діяльності 
ЦНДІ ОВТ ЗС України підполков-
ник Олександр Оністрат закликав 
винахідників до творчості: «Ідеї 
становлять сутність світу. Це ви-
хідні матеріали, від яких залежить 
наше майбутнє. От чому інтелек-
туальні ресурси України мають 
стати одними з основних джерел 
багатства нації, а перспективні ін-
новаційні розробки – конкурен-
тоздатним експортним товаром. З 
огляду на досягнення у технічній 
галузі можна констатувати, що на-
явний науковий потенціал здатен 
забезпечити перехід до сучасної, 
мобільної, оснащеної новітніми 
зразками озброєння та військової 
техніки армії».

Тоді ці слова мені видались офі-
ційно парадними, однак, як-то ка-
жуть, перше враження найчастіше 

Півтора століття тому у своїй книзі «Париж у ХХ віці» 
Жуль Верн до дрібниць описав автомобіль, танк і бом-
бардувальник. Видавник повернув йому рукопис і назвав 
ідіотом, що вкотре підтвердило істинність вислову про 
великих людей: «Він був на голову вище своїх співвітчиз-
ників, тому по голові і попадало». 
Слід у слід за письменниками-фантастами йдуть вина-
хідники. Те, що на перший погляд комусь може здатися 
дивом, завдяки генію стає реальністю. Так, вони – генії, 
майстри, професіонали. А ще про них говорять: коли 
винахідники працюють – боги відпочивають.

Кандидат 
технічних наук, 
підполковник
Андрій 
Андрієвський — 
переможець 
Всеармійського 
конкурсу 
«Винахідник 
року» у номінації 
«Сухопутні 
війська»
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буває оманливим. Незабаром, за-
нурившись у винахідницьке се-
редовище, несподівано для себе 
змінив свій скептицизм на прагма-
тизм. Однак про це – пізніше. А за-
раз – декілька слів про вагу нових 
ідей. У нещодавньому щорічному 
зверненні до співвітчизників Пре-
зидент США Барак Обама болісній 
фінансовій кризі протиставив пра-
целюбність американських фер-
мерів та… геній винахідників. Ке-
рівництво Міністерства оборони 
України також надає великого зна-
чення підтримці та розвитку вина-
хідницької та раціоналізаторської 
роботи у Збройних Силах. Однак, 
якщо у Сполучених Штатах на це 
виділяються мільярди, то у нас ще 
від діда-прадіда діє залишковий 
принцип фінансування. Тож і ма-
ємо свідоме керівництво, але без 
«золотого запасу».

Любо-дорого для душі – 
нелюбо-дешево 

для гаманця

Сьогодні, аби військовому ав-
томобілісту запатентувати 
винахід в Україні, слід ви-

класти близько 200 гривень. Потім 
винахідник платить за його під-
тримання протягом 10-20 років. Та 
офіцери, солдати і контрактники 
не зациклюються на коштах. Реалі-
зувати власну ідею й у такий спосіб 
зберегти здоров’я людей, продо-
вжити ресурс застарілої техніки 
– це для слов’янської душі любо-
дорого. Але там, де любо-дорого 
для душі, часто обертається на 
нелюбо-дешево для гаманця. Свята 
правда, наші кулібіни отримують 
копійки за свої винаходи. До того 
ж, вони не дуже турбуються про 
захист своєї інтелектуальної влас-

ності. Бо в сучасних умовах гло-
бального «інтернеткаперства» по-
трібно регіструвати свої відкриття 
у базах даних інших країн. А це 
коштує десятки тисяч доларів! Зре-
штою, чи спрацює система «ідея 
– практичне застосування» точно 
та без збоїв, немов автомат Калаш-
никова, і наш винахідник отримає 
належне визнання та винагороду, 
також сумнівно. Сьогодні матері-
альний стимул – не головний. Тоді 
що є пріоритетом?

 «Скажемо прямо, у військах так 
було не завжди, – говорить старший 
науковий співробітник науково-
дослідного відділу інтелектуальної 
власності та патентно-ліцензійної 
діяльності ЦНДІ ОВТ ЗСУ, заслу-
жений винахідник України Воло-
димир Комаров. – За Радянського 
Союзу існував культ винахідництва 
і раціоналізаторства. Кожен зразок 
нової техніки проходив справжню 
«обкатку», у ході якої офіцери од-
разу знайомились із його перева-
гами та недоліками. Особливо такі 
випадки запам’ятовувались в екс-
тремальних умовах: під час маршів, 
військових навчань, а інколи й бо-
йового застосування. Далі ці факти 
належним чином фіксували, дослі-
джували та доповідали про них «на 
гору», а згодом – «брали на озбро-
єння». Винахідник-раціоналізатор 
у погонах отримував моральне 
заохочення на шикуванні всього 
особового складу військової час-
тини, а також матеріальну винаго-
роду біля віконця каси фінансової 
служби. Сьогодні такого стимулу 
нема…»

Нині Україна, на жаль, відстає у 
плані організації винахідницької 
роботи у військах навіть від сусідніх 
держав. Свого часу якійсь «світлій 
голові» здалося, що винаходи, не 

дивлячись ні на що, з’являтимуться, 
як гриби після дощику… Водночас у 
Російській Федерації указом Пре-
зидента відповідальність за органі-
зацію винахідницької та раціона-
лізаторської роботи покладено на 
Міністерство оборони. Крім цього, 
йому ж доручено завдання вида-
чі патентів на секретні винаходи, 
що стосуються засобів озброєн-
ня та військової техніки. В Україні 
останнім займається Укрпатент, а 
взаємодія з Міноборони – не ре-
гламентована…

Сучасні винаходи: 
крізь терни – до зірок

Історія випробувальної роботи 
у Збройних Силах України роз-
починалась із перспективою. 

У 1996 році на базі групи винахід-
ницької роботи Комітету науково-
дослідних і конструкторських 
робіт була створена спецслужба. 
Потім її переформували в центр, 
назва якого декілька разів зміню-
валася. Він проіснував до 2004-го 
у складі всього 20 осіб, однак зали-
шив по собі неабиякий слід. Цьому 
сприяла низка чинників. По-перше, 
працювала команда ентузіастів-
професіоналів. По-друге, центр 
підпорядковувався безпосеред-
ньо заступнику міністра оборони 
України – начальнику Озброєння 
Збройних Сил України, на якого 
було покладено завдання розвитку 
винахідницької роботи у військах. 
Отож, за період від 1996 до 2004 
року відбулося 10 конкурсів на 
кращий винахід року, 6 науково-
практичних конференцій. На кож-
ній із них були присутні до 400 
представників різних військових 
формувань. Щороку патентувало-
ся сотні винаходів. Рівень спеціа-
лістів Збройних Сил був взірцевим, 
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про що неодноразово зазначалося 
на найвищому рівні Укрпатенту. 
Здавалося б, є показники, є про-
дуктивність, однак несподівано 
центр ліквідовують. Ледве вдалося 
відстояти, щоб залишилось управ-
ління, яке згодом звели до відділу… 
У підсумку – цілий напрямок робо-
ти практично пішов «під укіс». Тіль-
ки при підтримці командування 
ЦНДІ ОВТ ЗС України вдалося від-
новити цю роботу у Збройних Си-
лах України. Зокрема, проводяться 
всеармійські конкурси військових 
винахідників. У квітні цього року 
планується проведення й першої 
науково-практичної конференції, 
на яку запрошуються як винахідни-
ки і раціоналізатори Збройних Сил 
України, так й інших міністерств.

«Сьогодні ми намагаємося під-
тягувати рівень винахідницької ро-
боти у військових вишах, – розпо-
відає переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Винахідник року» Воло-
димир Комаров. – Для прикладу: 
Житомирський інститут свого часу 
взагалі не займався винахідницькою 
діяльністю, а зараз – у передовиках, 
не відстає і Львів. Отож, є добра тен-
денція. У військових частинах вина-
хідництво – рідкість. Прапорщики 
та сержанти надсилали нам раціо-
налізаторські пропозиції, але в аб-
солютній більшості випадків вони 
не розуміють, як слід оформляти 
ці роботи… Тому ми робимо став-
ку на наукові кадри. Один із при-
кладів: військова частина А4558 (м. 
Ніжин), де командиром – полков-
ник Володимир Шейко. Колись тут 
розробили прекрасні системи стрі-
лецького озброєння. Зокрема, пе-
реробили зразки стрілецької зброї 
системи Калашникова під систе-
му «булл-паб»,  пістолети ПМ – для 
стрільби патронами несмертельної 
дії (з еластичними кулями). На жаль, 
ця зброя так і не була затребувана. 
Причини – не зрозумілі. І в цьому 
також проблема…»

Відтак, просуваючись крок за 
кроком та долаючи перешкоди, 
українські винаходи поступово 
пробиваються до світла. Крізь тер-
ни – до зірок. 

Багата українська земля на 
синів-винахідників

Послухайте притчу… Серед 
багатьох відомих земель 
є одна, особлива, і зветься 

вона – Україною. Споконвіку тут 
народжувалися та народжуються 
талановиті люди, зокрема й вина-
хідники. Славний народ, оті ви-
нахідники! Іноді дивишся на їхні 
відкриття – і диву даєшся: до чого 
розумні та метикуваті голови! На 
пустому місці із нічого щось виду-
мають! Вочевидь, сам Бог дав їм ро-
зум і бажання, аби не висихало дже-
рело творчого пошуку. Вирощені та 
викохані рідною Матінкою-Землею, 
пішли якось Брати-Винахідники до 
інших країн шукати своє Щастя. 
Погостюють в однієї – подарують 
свій винахід, підуть до іншої – у за-
хоплення всіх вводять, до третьої 
– і там на них не нарадуються, не 
натішаться! До чого обдаровані! 
Скрізь їх цінують! Скрізь їм пошана 
та дяка! Та немає Щастя, а разом із 
тим – вирішило покинути Братів і 
Натхнення! Кличе їх Мати-Україна 
додому: «Поверніться, мої синоч-
ки! Поверніться, рідненькі! Ви мені 
дуже потрібні!» Прийшли хлопці 
до рідної домівки і... о, диво! Там на 
обійсті їхньої оселі сидить Щастя, 
підібгало руки в боки і говорить: 
«Ну, скільки можна на вас чекати! 
Я вже думало іти звідси! Вчасно ви 
навідалися!» І прийшло до Братів 
Розуміння: не треба шукати Щастя 
на чужій стороні, ось воно – вдома! 
Щастя – це творити для рідної Зем-
лі! Недаремно ж говорять: «Там, де 
родився, там і згодився!»  

Чи чекає щастя на винахідників 
сьогодні удома – питання спірне. 
Та попри все, вони не сидять, склав-
ши руки, а працюють, працюють 
і перемагають. Цього разу пере-
можцем Всеармійського конкур-
су у номінації «Сухопутні війська» 
став підполковник Андрій Андрі-
євський. Виготовлений ним влас-
норуч та випробуваний активатор 
палива значно покращує характе-
ристики палива під час руху авто-

техніки. Залежно від стану двигуна 
та умов пересування економія па-
лива становить від 10 до 20 % від 
витрати, встановленої заводом-ви-
робником. 

Це диво функціонує дуже про-
сто: імпульси струму високої на-
пруги перемінної частоти пода-
ються від котушки запалювання 
через сформовану обмотку навко-
ло магістралі подавання палива 
до свічок запалювання. На виході 
– кращі експлуатаційні показни-
ки двигуна: швидкий запуск, вища 
прийомистість та потужність, а та-
кож зменшення кількості шкідли-
вих речовин у вихлопних газах, що 
викидаються в атмосферу. 

Фінансові показники: розрахун-
ки фахівці засвідчили, що річний 
економічний ефект від викорис-
тання активатора на одному УАЗі 
понад 17000 грн, а  на ГАЗ 3309 – 
34000 грн. Винахід повністю оку-
повується за один місяць експлуа-
тації!

Під час чергових випробувань 
Андрій Петрович, на наших очах 
відкрив капот «уазика», та за хви-
лину закріпив шланги палива до 
«активатора», а потім дав його мені 
в руки. Солдат-водій миттєво за-
пустив двигун та встановив холості 
оберти. Через 5-6 хвилин учасники 
експерименту спостерігали, як зна-
чно зменшилася вібрація двигуна і 
він запрацював тихіше. 

«Ось бачите, пристрій цілком 
безпечний, – зазначив автор вина-
ходу. – До нього можна торкатися 
під час роботи, його може вста-
новити простий солдат. Актива-
тор має невеликі габарити, що до-
зволяє встановити його під капот 
будь-якого автомобіля, що  експлу-
атується в нашому війську». 

Командири військових частин, 
де випробовувалися активатори, 
дали найвищу оцінку цьому вина-
ходу. Більш того, військові вина-
хідники та випробувальники звер-
нулися до керівництва Інституту 
екологічної безпеки з проханням 
провести аналіз фізико-хімічних 
та експлуатаційних властивостей 
різних видів пального, обробле-
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ного активатором. За підтримки 
начальника Озброєння Збройних 
Сил України генерал-майора Сер-
гія Котляра дослідження тривають.

В Андрія Петровича це далеко 
не єдина ідея. Офіцер продовжує 
одержувати численні акти реаліза-
ції від упровадження винаходів.

Як підтримати штани, 
щоб вони не впали?

Хто, як не винахідник, при-
думав колись ремінь, аби 
штани не пали ниць. Настав 

час, коли і винахідникам потрібна 
підтримка. То хто ж допоможе дер-
жати їхні «штани»? 

«Кому, як не таким людям, ство-
рювати всі умови для винахідниць-
кої діяльності? – резонно задає 
питання Володимир Комаров. – 
Їм потрібні лабораторії та кошти. 
Упевнений, що все вкладене спо-
вна окупиться сторицею». 

Із цим важко не погодитися. Так 
само, як і з тим, що конче важливо 
вкладати гроші в освіту молодих 
винахідників. Адже існують орга-
нізації, що готують дипломованих 
спеціалістів. У начальника ЦНДІ 
ОВТ ЗС України полковника Ігоря 
Чепкова є ідея створити бригаду чи 
оперативний підрозділ для виїздів 
на місця з метою надання практич-
ної і методичної допомоги вина-
хідникам. 

«Неможливо необхідну доку-
ментацію зробити самому. Мені 
знадобилося аж 10 років, аби опа-
нувати цю науку, – зазначає Воло-
димир Комаров. – Без методики, 
без знання, як скласти формулу ви-
находу – винаходу не буде». 

На переконання Володимира 
Олександровича, аби підняти ви-
нахідництво у Збройних Силах, 
слід у кожній військовій частині та 
науковій організації ввести відпові-
дального за винахідницьку роботу, 
як того вимагає відповідний наказ 
міністра оборони України (від 30 
червня 2010 року), створити умови 
для кулібіних, у том числі щодо ма-
теріального стимулювання, опра-
цювати систему втілення винахо-

дів у життя.  А самим винахідникам 
залишається придумати винахід 
важелів впливу на чиновників, аби 
вони дозволили їм «дихати на по-
вні груди». 

Руслан ТКАЧУК, 
Юрій ЛАВРОВ 

Переможець Всеукраїнсько-
го конкурсу «Винахідник року» 
у номінації «Військо-Морські 
Сили», доктор технічних наук, 
професор Володимир Чума-
ков: 

– Напрямок моїх досліджень 
пов’язаний із системами, у яких 
відбувається перетворення енергії 
протягом дуже коротких проміж-
ків часу. Це імпульсні процеси. При 
цьому виділяється надвелика по-
тужність, що призводить до прояву 
унікальних властивостей матерії. 
Багато речовини починають ви-
являти особливі, раніше не прита-
манні їм властивості. Це стосуєть-
ся, перш за все, малогабаритних 
джерел струму, які можуть вико-
ристовуватися для енергоживлен-
ня потужних імпульсних систем, 
наприклад, для електродинамічно-
го старту літаків палубної авіації, 
тобто це відносно невелика елек-
трична «батарейка» колосальної 
потужності, недосяжної ніякими 
іншими засобами. У перспективі 
– електродинамічний старт кос-
мічного корабля, який дозволить 
значно заощадити паливо ракети-
носія. Аналогів таких систем за 
кордоном немає.

На жаль, наші дослідження, не-
зважаючи на їх актуальність, носять 
ініціативний характер і не фінансу-

ються. Однак, ми продовжуємо нашу 
роботу. В Академії ВМС ЗС України 
нами створена експериментальна 
установка для генерування штучної 
блискавки. Як відомо, врожайність 
зернових підвищується в ті роки, 
коли навесні спостерігається висо-
ка грозова активність. За допомо-
гою штучної блискавки цей процес 
стає керованим.

І ще один аспект імпульсних 
процесів – перетворення елек-
тричної енергії в кінетичну. Він 
реалізується в електродинаміч-
ному прискорювачі. Лаборатор-
ний макет для курсантів, поряд зі 
штучною блискавкою, також уже 
створено, до того ж підготовлено 
навчально-методичне обгрунту-
вання теорії цих процесів.

Переможець Всеукраїнсько-
го конкурсу «Винахідник року» 
у номінації «Повітряні Сили» 
Володимир Комаров:

– Я подав сім заявок на конкурс, 
які стосуються дуже важливого пи-
тання  – підтримки авіаційної тех-
ніки в боєготовому стані. Зокре-
ма, серед них – технічні рішення, 
що мають статус корисної моделі, 
пов’язані з опрацюванням спосо-
бів перевірки літальних апаратів на 
наявність тріщин та пошкоджень 
конструкції. Завдяки цим приладам 
можна протягом п’яти-десяти  хви-
лин визначити, чи є пошкодження в 
силових елементах крила, чи немає, 
у тому числі невидимі, що скриті під 
обшивкою. Окрім того, за допомо-
гою запатентованого мною методу 
можна встановити по частоті влас-
них (авторезонансних) коливань 
нижню межу пошкодження, напри-
клад, крила, при якому ще можли-
вий політ зі зміною ТТХ .

ГЕНЕРАТОРИ ІДЕЙ
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Àëå âñ³ ö³ ôàíòàç³¿, ïðîðîöòâà òà ã³ïîòåçè
– í³ ùî ³íøå, ÿê ïëîäè ëþäñüêî¿ óÿâè. À ðå-
àëüí³ñòü – îñü âîíà, ïîðó÷: ì³ñòî, äå íå ïðà-
öþº ìîá³ëüíèé òåëåôîí, òîìó ùî íåìàº
ðåòðàíñëÿö³éíèõ âåæ. ª øêîëè, òåàòðè ³ ö³ë-
êîì ñó÷àñí³ äîìà, àëå â³äñóòí³ ñòðóì òà ãàç;
âóëèöÿìè íå õîäÿòü àâòîáóñè, òîìó ùî òàì
í³õòî íå æèâå. ª ïðîñòèé òà íàä³éíèé ñïîñ³á
ïîáà÷èòè ³ â³ä÷óòè òàêå àïîêàë³ïòè÷íå ì³ñ-
òî-ïðèìàðó. Äîñòàòíüî â³äâ³äàòè Ïðèï’ÿòü,
ùî á³ëÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ, ó ê³ëüêîõ äå-
ñÿòêàõ ê³ëîìåòð³â ï³âí³÷í³øå Êèºâà. 

×îðíîáèëüñüêó çîíó â³äâ³äóþòü ÷àñò³øå çà
âñ³ ³íø³. Öå íàâ³òü ïî÷àëî ïðèíîñèòè ïåâíèé
äîõ³ä òóðèñòè÷íèì ô³ðìàì. ¯äóòü òóäè íå ò³ëü-
êè óêðà¿íö³, à é òóðèñòè ç³ âñüîãî ñâ³òó. ¯äóòü ³
íå áîÿòüñÿ îòðèìàòè ðàä³àö³éíó äîçó. ª é òà-
ê³, õòî ïîòðàïëÿº òóäè íåëåãàëüíî, ç ìåòîþ
÷èìîñü ïîæèâèòèñÿ. Óÿâëÿþòü ñåáå «ñòàëêå-
ðàìè». Àëå ðîìàíòèêà ãåí³àëüíèõ ãóìàí³ñò³â
áðàò³â Ñòðóãàöüêèõ òóò í³ äî ÷îãî. ª ùîñü íå-
ëþäñüêå â ïîæèâ³, â ïðèáóòêàõ íà á³ä³ òàêèõ
ìàñøòàá³â. Ñàìå âîíà ïîêàçàëà, ÿêèì áóäå
ñâ³ò, êîëè ëþäñòâî ùåçíå ðàïòîâî, çà ê³ëüêà
äí³â. Ñàìå ì³ñòî Ïðèï’ÿòü äàº â³ä÷óòè, ÿê öå
âîíî – æèòè ï³ñëÿ êàòàñòðîôè, êîëè ùåçàþòü
öèâ³ë³çàö³¿, êîëè ãðîø³ – ñì³òòÿ.

Ùî â³ä÷óâàëè âåëèê³ ïàðò³éí³ êåð³âíèêè ïî-

ë³òíüîìó òåïëîãî äíÿ 1986-ãî, êîëè ñòîÿëè
íà òðèáóí³ òà ïîñì³õàëèñÿ ï³îíåðàì, âåòåðà-
íàì ³ âñ³ì, õòî ââàæàâ çà ÷åñòü ïðîéòè Õðå-
ùàòèêîì ó ñâÿòî Ïåðøîòðàâíÿ? Ïðàêòè÷íî
íåìîæëèâî ñüîãîäí³ çäîáóòè ç àðõ³âó â³äåî
òèõ ÷àñ³â, ùîá ïîáà÷èòè îáëè÷÷ÿ ëþäåé ï³ä
÷àñ ðàä³àö³éíî¿ ÷óìè. Íàâ³òü áðåíäàì ñâ³òî-
âîãî äîêóìåíòàëüíîãî ê³íåìàòîãðàôó öåé
ìàòåð³àë áóëî íå ï³ä ñèëó çäîáóòè í³ çà ÿê³
ãðîø³ òà çíàéîìñòâà. À çéîìêè, çâ³ñíî, ìàëè
ì³ñöå. Òîìó ùî â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ òåëåáà-
÷åííÿ çàâæäè çí³ìàëî ñâÿòêîâó õîäó ùàñëè-
âèõ ðàäÿíñüêèõ ëþäåé ³ ïîäàëüø³ òðàäèö³éí³
ãóëÿííÿ.

À â öåé ñàìèé ÷àñ ñîòí³ ïîæåæíèõ, â³éñüêî-
âèõ  ³ ë³êàð³â, ç³áðàíèõ ïî êîìàíä³ áóêâàëüíî ç³
âñüîãî Ñîþçó, íàìàãàëèñÿ çóïèíèòè á³äó, ïðî
ÿêó íàâ³òü ïîâíî¿ óÿâè íå ìàëè. Âæå ìèíóëî
ê³ëüêà äí³â, ÿê âèáóõíóâ 4-é ðåàêòîð ×îðíî-
áèëüñüêî¿ ÀÅÑ, ³ â ïîâ³òðÿ âèêèäàâñÿ òàêèé ïî-
ò³ê ñìåðòåëüíî¿ ðàä³àö³¿, ùî âèì³ðþâàëüí³ ïðè-
áîðè ñòàíö³¿ çàøêàëþâàëî. Íà òîé ìîìåíò í³õ-
òî – í³ â÷åí³, í³ ðîá³òíèêè ñòàíö³¿ – íå çíàëè, ùî
ñàìå íàêî¿â «ìèðíèé àòîì». 

Ðîçóì³ííÿ ìàñøòàáó òðàãåä³¿ ïðèéäå  ï³ç-
í³øå, êîëè ïî÷íóòü âìèðàòè ó Ìîñêîâñüê³é
êë³í³ö³ ïðîìåíåâèõ çàõâîðþâàíü äîñòàâëåí³
ë³òàêîì çà äåíü ï³ñëÿ àâàð³¿ âåñåë³, æèòòº-

ВІДЛУННЯ ЧОРНН
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ðàä³ñí³ ïîæåæíèêè. Âîíè øóòêóâàëè, çàëè-
öÿëèñÿ äî ìåäñåñòåð, «òðàâèëè» àíåêäîòè,
çíàõîäÿ÷èñü ó òàê çâàí³é ïðîìåíåâ³é ïàóç³.
À çãîäîì ïîêðèâàëèñÿ ñòðàøåííèìè ïóõè-
ðÿìè ³ îäèí çà îäíèì çãàñàëè, íåìîâ ñâ³÷êè. 

Ðîçóì³ííÿ ïðèéäå çàï³çíî, êîëè â ö³é æå
êë³í³ö³ ïîìðå îïåðàòîð ç ÊÄÁ, ÿêèé ïåðøèì
çðîáèâ â³äåîçéîìêó ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³ ïàëà-
þ÷îãî ðåàêòîðó. Çàãèíóâ, àëå äàâ ³íøèì  ïî-
áà÷èòè ò³ ñòðàøí³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ
âíàñë³äîê ÿäåðíî¿ êàòàñòðîôè. 

Людський фактор
ßê ³ ÁÀÌ, ×ÀÅÑ áóëà âñåñîþçíèì ïðîåê-

òîì, ïåðåäîâèì íà òîé ÷àñ, ç âò³ëåííÿì íî-
â³òí³õ òåõíîëîã³é. Íàâ³òü áóäóâàëè ¿¿ ï³ä òèìè
æ ïðàïîðàìè ³ ëîçóíãàìè ëåí³íñüêîãî êîì-
ñîìîëó, ÿê ³ ìàã³ñòðàëü ó Ñèá³ðó. Ïîâí³ åíòó-
ç³àçìó êîìåíòàð³ äèêòîð³â äîêóìåíòàëüíèõ
ñòð³÷îê ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ó 1984-ìó ó
âñåñîþçíîìó ïðîêàò³ â ê³íîòåàòðàõ. Âîíè
ðîçïîâ³äàëè, ùî äî ÷åðãîâî¿ âèçíà÷íî¿ äàòè
áóäå çáóäîâàíî ÷åòâåðòèé ðåàêòîð ³ âæå
ïîâí³ñòþ çàïóùåíî ×îðíîáèëüñüêó ñòàíö³þ.
Îñü â³í ïåðøèé ïðîÿâ ëþäñüêîãî ôàêòîðó:
ïðè ïðîåêòóâàíí³ êîíñòðóêö³¿ ïðèïóñòèëèñÿ
ïîìèëîê, ùî ñïðîâîêóâàëè ïîçàøòàòí³ ñè-
òóàö³¿. À ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ×ÀÅÑ íàìàãà-

ëèñÿ â÷àñíî â³äðàïîðòóâàòè ïðî óñï³õè ³ îò-
ðèìàòè íàãîðîäè òà ïðåì³¿.

Äðóãà ëàñò³âêà – ïîä³ÿ, ÿêà ëèøå ç ïåðøî-
ãî ïîãëÿäó  ïðèòÿãíóòà çà âóõà. Çà ð³ê äî ÷îð-
íîáèëüñüêî¿ òðàãåä³¿  àâ³àö³ÿ ²çðà¿ëþ íàíî-
ñèòü áîìáîâî-ðàêåòíèé óäàð ïî  àòîìí³é
ñòàíö³¿ ñõîæîãî ïðîåêòó â ²ðàí³. Ñòàíö³ÿ ï³ä
Òåãåðàíîì áóëà çáóäîâàíà íå áåç äðóæíüî¿
äîïîìîãè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Ï³ä ÷àñ áîì-
áàðäóâàííÿ áóëî çíèùåíî ìàøèííèé çàë ³
ïîøêîäæåíî ïàðîâ³ òóðá³íè. Ö³ òóðá³íè ðîç-
êðó÷óâàëè ðîòîðè ãåíåðàòîð³â ñòðóìó, à òà-
êîæ çàêà÷óâàëè ïî çàìêíóòîìó öèêëó âæå
îõîëîäæåíó  âîäó ó «áàíêè» àòîìíèõ ðåàêòî-
ð³â, ùîá âîíà çíîâó ïåðåòâîðþâàëàñÿ íà
ïàð, çàáèðàþ÷è çàéâå òåïëî. Áåç äîñòóïó
âîäè ðåàêòîð  ïî÷àâ ïåðåãð³âàòèñÿ, ³ äèâîì
ïåðñîíàëó ³ðàíñüêî¿ àòîìíî¿ ñòàíö³¿ âäàëîñÿ
«çàìîðîçèòè» ðåàêö³þ ðîçêëàäó óðàíó ³ íå
äîïóñòèòè ³ðàíñüêèé âàð³àíò  ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ òðàãåä³¿. Ìîæëèâî ñàìå ÷åðåç öå ³
ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ ïðîâåñòè ôàòàëüíèé  åêñïå-
ðèìåíò íà äóæå ñõîæ³é çà ïðîåêòîì ×îðíî-
áèëüñüê³é ñòàíö³¿. Òîáòî ïåðåâ³ðèòè, ÷è âèñ-
òà÷èòü ïîòóæíîñòåé ëèøå äîäàòêîâèõ íàñî-
ñ³â äëÿ îõîëîäæåííÿ ÿäåðíîãî ïàëèâà  ó ðå-
àêòîð³, ÿêùî øòó÷íî âèìêíóòè òóðá³íè
ãåíåðàòîðíîãî çàëó, ³ì³òóþ÷è âëó÷åííÿ òóäè

НОБИЛЯ

Â÷åí³-àðõåîëîãè äàâíî
âèñóâàþòü ã³ïîòåçè ïðî òå, 
ùî â ð³çí³ ÷àñè íà Çåìë³ 
³ñíóâàëî ê³ëüêà ð³çíèõ öèâ³ë³çà-
ö³é. Òîáòî  ëþäè – íå ïåðø³ 
ðîçóìí³ ³ñòîòè, ùî âåëè â³éíè
ì³æ ñîáîþ òà çàñòîñîâóâàëè
çáðîþ ìàñîâîãî óðàæåííÿ,
çì³íþþ÷è á³îñôåðó âñ³º¿ 
ïëàíåòè. Ïðî òå, ÿê çì³íèòüñÿ
âñå íàâêîëî, ÿêùî ùåçíåìî
ìè, çí³ìàþòü ô³ëüìè, ïðîâî-
äÿòü ñèìïîç³óìè, ðîáëÿòü 
íàóêîâ³ äîïîâ³ä³. ²íòåðíåò 
òà òåëåìåðåæ³ ïåðåïîâíåí³
êàðòèíàìè àïîêàë³ïñè÷íîãî
ìàéáóòíüîãî. Ä³òè òà ï³äë³òêè
ìàñîâî ãðàþòüñÿ â ³ãðè íà
êøòàëò «Ñòàëêåðà». ¯õí³ áàòüêè
ï³ä âïëèâîì çàÿâ ïðî «ê³íåöü
ñâ³òó» áóäóþòü íà ïðèõàòí³õ
ä³ëÿíêàõ áóíêåðè òà ðîáëÿòü
«ñòðàòåã³÷í³» çàïàñè ¿æ³.



52 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ, квітень 2013 року

íîþ. Àëå ðàä³àö³ÿ íà êîæíîãî ä³º ïî-ð³çíîìó
é îñòàòî÷íî ö³ ïðîöåñè ìåäèêàìè íå âèâ÷å-
í³. Òàê, íàïðèêëàä, êåð³âíèê ôàòàëüíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó îòðèìàâ òðè÷³ ñìåðòåëüíó äîçó ³
çàëèøèâñÿ æèâèì, ïðàâäà, ç³ ñòðàøíèìè
îï³êàìè íà ò³ë³. Ñâîãî ÷àñó â³í áóâ ó÷àñíèêîì
ñóäîâîãî ïðîöåñó, ñ³â ó òþðìó.

Öå âæå çãîäîì êîì³ñ³ÿ ç Ìîñêâè, î÷îëþ-
âàíà àêàäåì³êîì Ëåãàñîâèì, ÿäåðíèì ô³çè-
êîì ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ïðèéìå âðåøò³-ðåøò
â³äïîâ³äàëüíå ð³øåííÿ ïðî åâàêóàö³þ «íà
òðè äís52» 43-òèñÿ÷íîãî íàñåëåííÿ ì³ñòà.
Òÿãíóòè äàë³ íå áóëî ìîæëèâîñò³. Ðàä³àö³ÿ
ðîçïîâçàëàñÿ ïîçà ìåæ³ ×îðíîáèëüñüêî¿
çîíè. Òðåáà áóëî ïðèéìàòè, ÿê çàðàç êàæóòü,
íåïîïóëÿðí³ ð³øåííÿ. Øâåäñüêèé ³íæåíåð çà
ï³âòîðè òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â  â³ä ×îðíîáèëÿ ïî-
äóìàâ, ùî äåñü ï³ä³ðâàëè ÿäåðíó áîìáó, òîìó
ùî éîãî  îäåæà «ôîíèòü», à â³í ò³ëüêè-íî
ïðèáóâ íà òåðèòîð³þ ñâîº¿ àòîìíî¿ ñòàíö³¿. 

Íà 7-é äåíü ï³ñëÿ âèáóõó ðåàêòîðà â³äáó-
äåòüñÿ îô³ö³éíèé âèñòóï Ãîðáà÷îâà ïî òåëå-
áà÷åííþ ç âèçíàííÿì òðàãåä³¿. Ïî÷íåòüñÿ, ÿê
ó Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó,  ìàñîâèé ãåðî¿çì ë³êâ³-
äàòîð³â. ² çîâñ³ì íå äàðìà ëþäè áóäóòü ñà-
ëþòóâàòè ³ ïëàêàòè, îáí³ìàþ÷è îäèí îäíîãî,
êîëè ÷åðåç ï³âðîêó íàä ñàðêîôàãîì îäèí ç
ðàäÿíñüêèõ ãåíåðàë³â ï³äí³ìå ÷åðâîíèé ïðà-
ïîð ³ ñêàæå, ùî öå íàø Ðåéõñòàã! 

Äî ë³êâ³äàö³¿ áóëî çàëó÷åíî êîëîñàëüí³ ëþä-
ñüê³ òà ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè.  Áàãàòî ç òèõ, õòî
ïîïàâ íà «çîíó», ïðîÿâëÿëè ÷óäåñà õîðîáðîñò³
òà ñàìîâ³ääàíîñò³. Ñåðåä ë³êâ³äàòîð³â áóëè íà-
â³òü òàê³, õòî õîäèâ çáèðàòè çàëèøêè ãðàô³òó
ê³ëüêà ðàç³â íå çà íàêàçîì, à çà îñîáèñòèì ïå-
ðåêîíàííÿì. Öå ñï³ëüíèé ãåðî¿çì â³éñüêîâèõ
õ³ì³ê³â òà âåðòîë³òíèê³â, â÷åíèõ ³ âîä³¿â, áóä³-
âåëüíèê³â ³ íàâ³òü øàõòàð³â. Ìàëî õòî çíàº, ùî
ï³ä áåòîííèì ôóíäàìåíòîì ÷åòâåðòîãî åíåð-
ãîáëîêó çà ðåêîðäí³ ñòðîêè áóëî ïðîðèòî òó-
íåëü äîâæèíîþ 167 ìåòð³â. Òåìïåðàòóðà ãî-
ð³ííÿ çàëèøê³â ÿäåðíîãî ïàëèâà ñÿãàëà ïîíàä
4000 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì. Ïî÷àëà ïëàâèòè-
ñÿ áåòîííà ïëàòôîðìà ôóíäàìåíòó ñòàíö³¿,
ÿêà äî öüîãî íå äîçâîëÿëà ðàä³îàêòèâí³é ëàâ³
ïîïàñòè ó ´ðóíò. Ùîá ï³äâåñòè  ñèñòåìó îõî-
ëîäæåííÿ, 250 êðàùèõ øàõòàð³â, ïðàöþþ÷è ó
íåëþäñüêèõ óìîâàõ ïîçì³ííî, ö³ëîäîáîâî ðèëè
çåìëþ, ùîá íå äîïóñòèòè îòðóºííÿ íà â³êb
´ðóíòîâèõ âîä. À çíà÷èòü, ³ ð³÷êè Ïðèï’ÿòü –
ïðèòîêè Äí³ïðà. Âçàãàë³, òîä³ ìîâà éøëà ïðî
âðÿòóâàííÿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè, áî âîäó â Êèºâ³
áðàëè ç ö³º¿ ð³÷êè, çà òå÷³ºþ íèæ÷å â³ä ×îðíî-
áèëÿ. ² ö³íîþ æåðòâ íàì âäàëîñÿ òå, ùî íå
çìîãëè âèêîíàòè ÿïîíñüê³ ë³êâ³äàòîðè ï³ä ÷àñ
³íøî¿ ñòðàøíî¿ êàòàñòðîôè – íà ñòàíö³¿ Ôóêó-
ñ³ìà. Ó êðà¿í³ Õ³ðîñèìè òà Íàãàñàê³, äå çáåðå-
æåííÿ åêîëîã³¿ – ãîëîâíà âèìîãà, ðàä³îàêòèâ-
íà âîäà âñå æ òàêè ïîïàëà  ó íàâêîëèøíº ñå-
ðåäîâèùå. ² çàðàç íåâ³äîìî, ÿê³ áóäóòü íàñë³ä-
êè äëÿ ÿïîíñüêîãî íàñåëåííÿ, òàê ñàìî, ÿê

ðàêåòè. Òàê âîíî áóëî ÷è í³, âèð³øóâàòè ³ñòî-
ðèêàì ³ äîñë³äíèêàì. Àëå öå íå ³íîïëàíåòÿíè
â êâ³òíåâ³ äí³ 86-ãî âèð³øèëè ïðîâîäèòè
åêñïëóàòàö³éíèé експеримент, не зважаю�
чи на показники ядерної реакції, які не
піддавалися аналізу. ² çîâñ³ì íå äèâåðñàí-
òè-òåðîðèñòè  âèìèêàëè çàñòåðåæëèâ³ ñè-
ðåíè òà àâòîìàòèêó, ÿêà ðåàãóâàëà íà íå-
áåçïåêó. Òîé ñàìèé ñóìíîçâ³ñíèé ëþäñüêèé
ôàêòîð…

Òðåò³é ðàç â³í ç³ãðàâ ñâîþ æàõëèâó ðîëü, êî-
ëè ï³ñëÿ àâàð³¿ íà òàºìíèõ íàðàäàõ ó âåðõàõ
âèð³øèëè: âñå, ùî çàâãîäíî, ò³ëüêè íå ïàí³êó-
âàòè. Òàê, ïîæåæíèêè ãàñèëè ñòàíö³þ, ââàæà-
þ÷è, ùî ðåàêòîð ùå ö³ëèé. Ëþäè ïèëè çàðà-
æåíó âîäó, ¿ëè ðèáó ç êàíàë³â, äå íà äí³ õîëîíó-
ëè âèêèíóò³ âèáóõîì ðåøòêè ÒÂÅë³â. Ìîëîäü
ãóëÿëà ó ïàðêàõ, áî ñòîÿëà ÷óäîâà ïîãîäà. À
êîëè ïîñòóïèëè ïåðø³ õâîð³, òî ë³êàð³ «øâèä-
êî¿» ñòàâèëè  áóäü-ÿê³ ä³àãíîçè, «ãîäóâàëè»
õòîçíà-ÿêèìè ïðåïàðàòàìè, áî â î÷³ íå áà÷è-
ëè, ùî âîíî òàêå, ðàä³àö³éíå îïðîì³íþâàííÿ.
Ïðèáëèçíî äâ³ äîáè ì³ë³ö³ÿ ³ â³éñüêîâ³ íå îòî-
÷óâàëè ðàéîí, íå ïåðåêðèâàëè òðàíñïîðòí³
øëÿõè ³ íå ðîçïî÷èíàëè åâàêóàö³þ ä³òåé òà
âàã³òíèõ. Íàñòóïíîãî ï³ñëÿ âèáóõó äíÿ ä³òè
ï³øëè ó äèòñàäêè òà øêîëó. ² öå íå äèâíî, òîìó
ùî îô³ö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü ïðî âèêèä ðàä³àö³¿
íå áóëî, áóëà ò³ëüêè ÷óòêà, ùî ùîñü òàì íà
ñòàíö³¿ çàãîð³ëîñü.

Ââàæàºòüñÿ, ùî ëþäèíà ìîæå áåç øêîäè
äëÿ ñåáå îòðèìàòè äîçó äâà ðåíòãåíè çà ð³ê,
à äîçà ó 400 ðåíòãåí ââàæàºòüñÿ ñìåðòåëü-

Äî ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â âçðèâó 

4-ãî áëîêà 
×îðíîáèëüñüêî¿
ÀÅÑ áóëî çàëó—
÷åíî êîëîñàëüí³

ëþäñüê³ òà 
ìàòåð³àëüí³ 

ðåñóðñè
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íåâ³äîìà çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÿäåðíîãî ïàëèâà
ï³ä ñàðêîôàãîì, ÿêèì íàêðèòèé íàø ïîøêîä-
æåíèé ðåàêòîð. ßêùî öüîãî ïàëèâà ùå áàãàòî,
òî ââàæàéòå, ùî äëÿ íàñ, óêðà¿íö³â, ó 1986-ìó
êàòàñòðîôà ò³ëüêè ïî÷àëàñÿ.

Наслідки
Ïðî íàñë³äêè ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

íàïèñàíî íå ìåíø, í³æ ïðî âñþ ÿäåðíó
åíåðãåòèêó â ö³ëîìó. ² äîñ³ òðèâàº ïîëåì³êà,
íàñê³ëüêè ïîòð³áíà ëþäñòâó ÿäåðíà åíåðãå-
òèêà, êîëè â³ä íå¿ øêîäè á³ëüøå, í³æ êîðèñò³.
Ïðî öå áóäå îêðåìà ìîâà. Îäíàê çàðàç í³õ-
òî íå çàñòðàõîâàíèé â³ä ïîÿâè íîâèõ ì³ñò-
ïðèìàð, íàñè÷åíèõ ðàä³îíóêë³äàìè. ² íå
ò³ëüêè âíàñë³äîê ëþäñüêîãî ôàêòîðó òà ïî-
ìèëêè îïåðàòîð³â-ÿäåðíèê³â. Ó áóâàëèõ ë³ê-
â³äàòîð³â ³íîä³ âèêëèêàº ðîçäðàòóâàííÿ, êî-
ëè «¿õ àâàð³þ» ïîð³âíþþòü ç áîìáàðäóâàí-
íÿìè Õ³ðîñèìè òà Íàãàñàêè. Íå òðåáà ïóòà-
òè ñâ³äîìå áîéîâå çàñòîñóâàííÿ
íàéñòðàøí³øî¿ ó ³ñòîð³¿ ëþäñòâà çáðî¿ ç íå-
áåçïå÷íèì åêñïåðèìåíòîì, íàñë³äêè ÿêîãî
íå óÿâëÿëè íàâ³òü ñàì³ åêñïåðèìåíòàòîðè. 

Âçàãàë³, ÿêùî âíèêíóòè â ñóòü àâàð³¿ íà ×À-
ÅÑ, òî äîõîäèø âèñíîâêó, ùî ³ñòèíí³ ìàñøòà-
áè çàãèáåë³ ëþäåé â³ä ÿäåðíèõ ³íöèäåíò³â ó
ïðåñ³ çàíèæóþòü.  Íàïðèêëàä, íîðìè ðàä³à-
ö³éíî¿ áåçïåêè ñïèðàþòüñÿ íà ñâ³äîìî «ï³ä-
êîðèãîâàíó» ñòàòèñòèêó ÷èñëà æåðòâ Õ³ðîñè-
ìè òà Íàãàñàêè, ÿêà íå âðàõîâóº çàãèáëèõ ³
õâîðèõ ó ïåðø³ 4,5 ðîêè ï³ñëÿ àòîìíîãî áîì-
áàðäóâàííÿ. Ïðèáëèçíî ç òèì ñàìèì ñòèêà-
þòüñÿ ë³êâ³äàòîðè, êîëè íàìàãàþòüñÿ äîêà-
çàòè, ùî ¿õí³ õâîðîáè òà ñòàí çäîðîâ’ÿ âèêëè-
êàí³ îïðîì³íþâàííÿìè 1986-ãî. ² íå ñåêðåò,
ç ÿêîþ ñàìå ìåòîþ íà àòîìí³ ñòàíö³¿ ÑØÀ
áóëè íàö³ëåí³ ðàäÿíñüê³ ðàêåòè ÑÑ-20, ³ íàâ-
ïàêè. ×îðíîáèëüñüêà ñòàíö³ÿ òåæ ñâîãî ÷àñó
áóëà ö³ëëþ óäàðó ç àìåðèêàíñüêîãî êîíòè-
íåíòó. Öå òîìó, ùî ÀÝÑ – ³äåàëüíà çáðîÿ äëÿ
âîðîãà. ßêùî ðîçáîìáèòè ïîíàä 400 ïðà-

öþþ÷èõ àòîìíèõ áëîê³â, á³ëüøà ÷àñòèíà òå-
ðèòîð³¿ íàøî¿ ïëàíåòè ñòàíå íåïðèäàòíîþ
äëÿ æèòòÿ.

Висновки
Ðàä³àö³ÿ ÷îðíîáèëüñüêîãî ðåàêòîðó çàëè-

øàòèìåòüñÿ íåáåçïå÷íîþ äëÿ âñüîãî æèâîãî
áàãàòî ðîê³â. Ì³ñòî-ïðèìàðà Ïðèï’ÿòü íå áó-
äå çàñåëåíî ùå òðèâàëèé ÷àñ. 

À ì³æ òèì, áåòîííèé çàâîä á³ëÿ ÷åòâåðòîãî
åíåðãîáëîêó  ðàäÿíñüê³ ë³êâ³äàòîðè  ïîáóäó-
âàëè çà 30 ä³á. Ðåêîðäí³ òåìïè! Çà òàêèé
òåðì³í  ó Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó â³éíó ìîíòóâàëè
íà Óðàë³ åâàêóéîâàí³ çàâîäè. Àëå òàê  íå
ñêàæåø ïðî ðîáîòè, ïîâ’ÿçàí³  ç áóä³âíèö-
òâîì «Êîíôàéìåíòó», íà ÿêå âæå âèòðà÷åíî
âåëè÷åçí³ ñóìè ãðîøåé. Ïðè ÷îìó ö³ ðîáîòè
òðèâàþòü çà äîïîìîãîþ òîãî ñàìîãî çáóäî-
âàíîãî ó 1986-ìó çàâîäó, ùî áóâ ðîçðàõî-
âàíèé ðîê³â íà òðè-÷îòèðè, à ïðàöþº âæå
òðåò³é äåñÿòîê. Ïàðàäîêñ?  

Ïàðàäîêñ ³ òå, ÿê ïðèðîäà Óêðà¿íè ñàìà
ñåáå îíîâëþº, ÿêùî ¿é íå çàâàæàòè. Ë³ñ á³ëÿ
ñòàíö³¿, ð³çíîêîëüîðîâèé ï³ñëÿ ïåðøèõ àâà-
ð³éíèõ äîù³â, ñüîãîäí³ ðîñòå ³ çåëåí³º. Í³ÿêèõ
ìóòàíò³â ó íüîìó íå âèäíî. «Êëàñè÷í³» êàáà-
íè òà îëåí³ çàõîäÿòü íàâ³òü ó äîì³âêè ñàìî-
ñåë³â, íåìîâ äàâíî ïðîñòèëè ëþäñòâó öåé
çëî÷èí. Íàâ³òü ñàì³ ëþäè, ùî àäàïòóâàëèñÿ
äî ï³äâèùåíî¿ ðàä³àö³¿, êîëè ïîâåðòàþòüñÿ ³ç
«çîíè» ó «÷èñòå» æèòòÿ, ïî÷èíàþòü, ÿê ãåðî¿
Òàðêîâñüêîãî, â³ä÷óâàòè ñåáå ã³ðøå. ¯õ òÿãíå
íàçàä. À ìîæå òî ëþäåé  ðàäÿíñüê³ ëîçóíãè
òà áàðåëüºôè ç óñì³õíåíèìè êîìñîìîëêàìè
òÿãíóòü  ó 80-ò³, íåìîâ ìàøèíà ÷àñó? 

Îòæå, ôëîðà ³ ôàóíà ×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè
ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî  øîêó â³äíîâëþþòüñÿ. ²
÷èñëåíí³ íàóêîâ³ åêñïåäèö³¿ ùå íå äàëè îñ-
òàòî÷íî¿ â³äïîâ³ä³,  íà ñê³ëüêè ïîêîë³íü ðîç-
ïîâñþäèòüñÿ â³äëóííÿ êàòàñòðîôè. Àëå ÿñíî
îäíå: ëþäñòâî âðàæåíå ×îðíîáèëüñüêîþ
òðàãåä³ºþ íàäîâãî.

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

Ïðèï’ÿòü —
ì³ñòî-ïðèìàðà
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БОРОТЬБА
ЗА БОРОТЬБУ
Íåùîäàâíî ñâ³ò îáëåò³ëà ñåíñàö³éíà íîâèíà: âèêîíêîì
Ì³æíàðîäíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó (ÌÎÊ) ðåêîìåíäóâàâ
âèêëþ÷èòè áîðîòüáó ç ïðîãðàìè ë³òí³õ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
2020 ðîêó! Òåïåð, ùîá çàëèøèòèñÿ â îë³ìï³éñüê³é ñ³ì’¿, áî-
ðîòüá³ ïîòð³áíî âèãðàòè êîíêóðåíö³þ ó òàêèõ êàíäèäàò³â,
ÿê: ñîôòáîë-áåéñáîë, ó-øó, ñïîðòèâíå ñêåëåëàç³ííÿ, ðîë-
ëåðí³ âèäè, ñêâîø, êàðàòå ³ âåéêáîðä³íã. «Ïîäàðóíîê» â³ä
ÌÎÊà ùèðî çàñìóòèâ íàøèõ óáîë³âàëüíèê³â, àäæå ñàìå
áîðîòüáà áóëà îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â îë³ìï³é-
ñüêèõ ìåäàëåé äëÿ Óêðà¿íè. Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ íàø³
«âîëîäàð³ êèëèì³â» âèãðàëè 14 íàãîðîä: 3 çîëîò³, 
5 ñð³áíèõ ³ 6 áðîíçîâèõ! Â'ÿ÷åñëàâ Îë³éíèê - ïåðøèé îë³ì-
ï³éñüêèé ÷åìï³îí íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, ²ðèíà Ìåðëåí³ â ³ñ-
òîð³¿ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð - ïåðøà æ³íêà, ÿêà âèãðàëà çîëîòó
ìåäàëü ó áîðîòüá³. Ó â³ò÷èçíÿíîìó ðåéòèíãó ïî ê³ëüêîñò³
çàâîéîâàíèõ íàãîðîä íà ²ãðàõ áîðîòüáà ïîä³ëÿº 3-òº ì³ñöå
ç áîêñîì - 14, âèùå ëèøå ã³ìíàñòèêà - 16 òà ëåãêà àòëå-
òèêà - 17. 

ЗІРКИ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ
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ÍÀØ ÑÏ²ÂÐÎÇÌÎÂÍÈÊ:
Ïðàö³âíèê Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè 
Âàñèëü ÐÀ×ÈÁÀ (áîðîòüáà ãðåêî-ðèìñüêà).
Âàãîâà êàòåãîð³ÿ — äî 84 êã. Çð³ñò — 175 ñì.
Íàðîäèâñÿ 27 ñ³÷íÿ 1982 ðîêó â ñåëèù³ 
Êðîïèâíèê ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³. 
Ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó. 
Îñâ³òà — âèùà, çàê³í÷èâ Á³ëîöåðê³âñüêèé 
íàö³îíàëüíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò. 
Ïåðøèé òðåíåð — Þð³é Ö³êîëåíêî. 
Êóáîê ñâ³òó-2005 — 1-øå ì³ñöå.
×åìï³îíàò ªâðîïè-2004 — 2-ãå ì³ñöå.
×åìï³îíàò ªâðîïè-2011 — 1-øå ì³ñöå.
Íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè.
Òðåíåð — Ðóñòàì Àäæè.

П
ро проблеми, що склалися в греко�римсь�
кій боротьбі спорту, йшлося в бесіді корес�
пондента нашого журналу із переможцем
та призером чемпіонатів Європи, неодно�

разовим переможцем чемпіонатів України, фіналіс�
том XXX Олімпійських ігор Василем Рачибою.

– Василю, у березні у Тбілісі проходив чемпі�
онат Європи. Українці взяли там 11 нагород…

– Традиційно ми були на висоті. Мене приємно

вразило інше – принципова позиція наших спорт�

сменів та тренерів стосовно ініціативи МОК. На

чемпіонаті українська команда скрізь ходила у фут�

болках із написом «Збережемо олімпійську бороть�

бу» (Save Olympic wrestling). Ідея тренерів і керівни�

ків збірної була підтримана спортсменами. Мої ко�

леги влаштовували у футболках цілі фотосесії. При�

ємно також, що в цьому нас підтримували й інші

команди. Ніхто і досі не може повірити в те, що бо�

ротьбу можуть виключити із Олімпійських ігор. Я

вважаю, що без цього виду спорту олімпійського

руху взагалі не існуватиме, тому що саме з нього все

і починалося в древній Олімпії… 

– В одному з інтерв’ю твій тренер назвав тебе
«людиною, яка не вміє програвати»...

– Я звик ще з дитинства не пасувати перед трудно�

щами. Пам’ятаю, як проходив відбір до секції греко�

римської боротьби. Тоді я навіть жодного разу не

зміг підтягнутися на перекладині! Тренер у мене не

повірив, і, аби не образити, сказав, що треба ще під�

рости (на той час я навчався у 5�му класі, а хлопців

тоді дійсно відбирали, починаючи з 7�х). Але я нас�

тирливо приходив на тренування, не пропускав

жодного заняття, а тренуючись – не жалів себе. На�

решті тренер здався і промовив довгоочікувані сло�

ва: «Приходь на тренування. Тебе прийнято до сек�

ції». Того дня я був найщасливішою людиною на Зем�

лі! Мені відразу сподобався цей силовий вид спорту.

У боротьбі кожний відповідає сам за себе. Тут, щоб

добитися результату, весь час треба працювати над

собою. Немає такого, як в ігрових видах спорту, де

можна десь «сачканути», на когось покластися.

– Василю, на Олімпіаду ти міг поїхати ще в
2008 році. Що тоді стало на заваді?

ЗІРКИ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ



56

ЗНАЙ НАШИХ!

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • квітень 2013 року 

– На жаль, не все залежить від спортсмена. Я тоді

дійсно знаходився у хорошій формі, виграв черго�

вий чемпіонат України, а також міжнародний турнір

у Маріуполі. Але керівництво федерації зробило

ставку на досвідченішого спортсмена, призера чем�

піонату світу Олександра Дарагана. Я просив, щоб

нам дали можливість зустрітися і щоб килим «ска�

зав», хто представлятиме країну на Олімпійських іг�

рах. На жаль, тоді до мого прохання тренери не

прислухалися.

Так склалося, що в Китаї Дараган програв у першій

же сутичці. І це при тому, що за місяць до Олімпіади

я поборов на міжнародному турнірі в Маріуполі

практично весь п’єдестал, який був потім у Пекіні�

2008. Скажу чесно, я би з останніх сил боровся за ме�

даль.

– Мабуть, європейське «золото» 2011 року
наблизило твою мрію до «золота» олімпій�
ського?

– Насправді я не люблю фантазувати, і тому завжди

ставлю таку мету, яку можу досягти. На той час на

чемпіонаті Європи у Дортмунді я був на пику своєї

спортивної форми. Тому всі проведені мною 5 сути�

чок завершилися успішно. Переможеними з борців�

ського килиму пішли: словак Маріан Міхалик (4:0,

6:0), чех Артур Омаров (1:0, 3:0), болгарин Хрісто

Марінов (3:0, 2:0), поляк Даміан Яніковскі (0:1, 1:0,

2:0). Щоправда, для перемоги у фіналі знадобився

додатковий період, щоб здолати непоступливого ро�

сіянина Алана Хугаєва (0:1, 2:0, 1:0).

– Як же так сталося, що на Олімпіаді перемо�
жені тобою на чемпіонаті Європи Хугаєв узяв
«золото», а поляк Яніковскі – «бронзу»?

– Були проблеми із упередженим суддівством. У

стартовій сутичці з 4�разовим чемпіоном Африки,

учасником Олімпіади�2008 Хайкелем Ачурі з Тунісу я

провів чудовий прийом, який завершився потрій�

ним накатом. Однак судді спочатку нарахували 7 ба�

лів, потім їх… забрали після протесту туніської сторо�

ни, вважаючи, що я порушив правила, допомагаючи

собі ногою. Проте перший період був за мною з ра�

хунком 2:0. У другому періоді вдало «відборовся» в

партері, не дозволивши тунісцю зробити жодної ак�

тивної дії. Таким чином, отримав бал і разом з ним –

перемогу.

А ось у чвертьфіналі побороти тандем грузинсько�

го спортсмена Володимира Гегешидзе та суддівсько�

го журі не спромігся. У першому періоді ми обопіль�

но не стали форсувати події: грузин закрився і чекав

партеру. Там габаритному Гегешидзе вдалося мене

підняти і виграти період, провівши накат (2:1).

У другому періоді я став діяти більш активно в

стійці і провів кидок на 3 бали, не чекаючи перекла�

ду боротьби в партер. Отже, другий період я виграв

і все вирішувалося в третьому. Щоправда, мені зава�

жала невелика травма – розсічення, але я продов�

жив боротьбу. Можливо, це і відіграло роль у тому,

що, коли я мав право вибирати захист або атаку,

вибрав партер, незважаючи на те, що це – «корон�

ка» грузина. У захисті, як і в першому періоді, дав су�

перникові здобути один бал, програвши сутичку 2:1

(2:1, 0:3, 1:0). 

– Це правда, що і в сутичці з грузинським
спортсменом тобі заважали судді?

Áîðîòüáà ãðåêî-ðèìñüêà
Ó ïðîãðàì³ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð – ç 1896 ðîêó. 
Ðîç³ãðóºòüñÿ 7 êîìïëåêò³â íàãîðîä. Â Óêðà¿í³ ãðå-

êî-ðèìñüêîþ áîðîòüáîþ ïî÷àëè çàéìàòèñÿ íàïðè-
ê³íö³ XIX ñò. Ó 1897-1941 ðîêàõ ó çìàãàííÿõ íà
àðåíàõ öèðêó âèñòóïàâ âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé áî-
ðåöü ²âàí Ï³ääóáíèé – ÷åìï³îí ñâ³òó 1905 ðîêó ñå-
ðåä áîðö³â-ïðîôåñ³îíàë³â. Ç 1921 ðîêó ïðîâî-
äÿòüñÿ ÷åìï³îíàòè Óêðà¿íè. 

Ïåðøó çîëîòó íàãîðîäó íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó-
1955 çäîáóâ êèÿíèí Ãðèãîð³é Ãàìàðíèê. Ó Ãåëüñ³íê³ (1952)

ïåðøèì óêðà¿íñüêèì îë³ìï³éñüêèì ÷åìï³îíîì
ñòàâ çàïîðîæåöü ßê³â Ïóíê³í (62 êã), à äâîðà-
çîâèì âîëîäàðåì çîëîòèõ íàãîðîä ó 1976 òà
1980 ðîêàõ áóâ êèÿíèí Îëåêñàíäð Êîë÷èí-
ñüêèé (ïîíàä 100 êã). ×åìï³îíîì Îë³ìï³àäè-
1960 – êèÿíèí ²âàí Áîãäàí, ÷åìï³îíîì Îë³ì-
ï³àäè-1992 – ëóãàí÷àíèí Îëåã Êó÷åðåíêî. 

Çà ðîêè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè ÷åìï³îíîì
Îë³ìï³àäè-1996 ñòàâ ìàð³óïîëåöü Â’ÿ÷åñëàâ
Îë³éíèê, «ñð³áëî» çäîáóâ Äàâèä Ñîëäàäçå,

«áðîíçó» – Àíäð³é Êàëàøíèêîâ òà Àðìåí Âàðäàíÿí.

ЗІРКИ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ
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– Дивіться самі: ведучи в рахунку, програв за кілька

секунд до закінчення сутички. Образливо, адже я

трохи неправильно побудував тактику сутички. Ду�

мав, що ми обидва втомилися, і сам вибрав стійку

внизу,  в партері. Я міг відстояти, але грузин викорис�

товував маленькі хитрощі: звернувся до лікарів ніби�

то з якоюсь травмою і встиг відпочити. До того ж,

упереджене суддівство дуже нервувало. Суперник

слабкий, я роблю дії – очки не присуджують. Він ло�

вить мене за пальці – суддя робить мені зауваження.

Гегешидзе б’є головою (у результаті у мене виявилася

розбитою брова) – знову мені зауваження! Схоже, у

грузина це – фірмовий трюк, адже він його в точнос�

ті повторив потім у півфінальній сутичці.  

У принципі, якщо зважати на інших борців, я вис�

тупив досить непогано. Греко�римська боротьба на

Іграх у Лондоні була представлена чотирма борцями

у 4�х вагових категоріях із 7�ми (у Пекіні�2008 було 6

спортсменів, тоді Армен Варданян узяв «бронзу»). До

чвертьфіналу зміг пробитися тільки я. У В’югара Рагі�

мова (до 55 кг) – 13�те місце, у Ленура Темірова (до

60 кг) та Євгена Орлова (до 120 кг) – 18�ті місця. 

– Василю, на твою думку, що підштовхнуло
МОК розглянути питання про виключення
греко�римської боротьби із Олімпійських ігор? 

– Серйозний недолік спортивної боротьби для

глядачів – неочевидні правила. Вони (особливо в гре�

ко�римській) змінювалися 25 разів за останні 20 ро�

ків! За словами 3�разового олімпійського чемпіона

росіянина Олександра Кареліна, люди, які по 30 років

(!) займалися боротьбою та брали участь у різнома�

нітних змаганнях, зараз запитують один одного, за

що дали оцінку тому чи іншому спортсменові. «Крім

килима і трико від боротьби не залишилося нічого»,

– говорить легендарний спортсмен. Мені здається,

що інколи самі судді не в змозі визначитися з нараху�

ванням балів атлетам.

– Що потрібно спортсмену, аби стати олім�
пійським чемпіоном?

– Готуватися треба 4 роки: бути у формі, аналізува�

ти промахи, не допускати розхлябаності. Приміром,

Ельбрус Тедеєв виграв лише третю свою Олімпіаду.

Між першою і третьою – 12 років життя у спорті. Йо�

го тренер розповідав, що за весь цей час не було

жодного епізоду, коли б Ельбрус пропустив хоча б

кілька тижнів тренувань. Є збори чи ні, вдома він чи

деінде – Тедеєв завжди був на килимі, завжди знахо�

див час тренуватися.

Олімпіада в Лондоні закінчилася 12 серпня, а 13�го

розпочався цикл підготовки до Ріо�де�Жанейро�

2016. Сподіваюсь, на наступній Олімпіаді я здобуду

золоту медаль. Зроблю для цього все, що від мене за�

лежить.

Áåñ³äó â³â Þð³é ÊÓÇÍÅÖÎÂ

30 áåðåçíÿ ó Æîâòíåâîìó ïàëàö³ âñüîìå â
ðàìêàõ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ «Ãåðî¿ ñïîðòèâíîãî
ðîêó» âøàíóâàëè äîñÿãíåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ îë³ì-
ï³éö³â. Êîæåí ïåðåìîæåöü íîì³íàö³¿ îòðèìàâ
ïðåñòèæí³ íàãîðîäè — äèïëîì òà ñòàòóåòêó, à
íàéêðàù³ ñïîðòñìåí, ñïîðòñìåíêà òà òðåíåð —
ùå é ãðîøîâó ïðåì³þ â³ä Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³é-
ñüêîãî êîì³òåòó â ñóì³ 50 òèñ. ãðí. Íàãîðîäè
ïåðåìîæöÿì âðó÷àëè ÷ëåíè Ì³æíàðîäíîãî
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óí ×àí òà Þ Çàéê³í,
îë³ìï³éñüê³ ÷åìï³îíè ²ðèíà Ìåðëåí³, Íàòàë³ÿ
Äîáðèíñüêà òà Îëåêñàíäð Âîëêîâ.

Íàéêðàùîþ êîìàíäîþ ðîêó âèçíàíî æ³íî÷ó
÷åòâ³ðêó ïàðíó ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ ó
ñêëàä³ ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà ßíè Äåìåíòüºâî¿,
ñåðæàíòà ñëóæáè çà êîíòðàêòîì Àíàñòàñ³¿ Êî-
æåíêîâî¿, ïðàö³âíèö³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
Íàòàë³¿ Äîâãîäüêî òà ñîëäàòà ñëóæáè çà êîí-
òðàêòîì Êàòåðèíè Òàðàñåíêî — îë³ìï³éñüêèõ
÷åìï³îíîê-2012 ðîêó. Íàéêðàùèì òðåíåðîì
ðîêó ñòàâ Âîëîäèìèð Ìîðîçîâ — ñòàðøèé òðå-
íåð çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç àêàäåì³÷íîãî âåñëóâàííÿ,
òðåíåð æ³íî÷î¿ ÷åòâ³ðêè ïàðíî¿ — îë³ìï³éñüêèõ
÷åìï³îíîê.

Â²ÒÀªÌÎ!

ЗІРКИ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ



Ùî òàêå «ùàñòÿ»? Êîæåí ðîçóì³º 
éîãî ïî-ñâîºìó. Õòîñü áà÷èòü éîãî 
â áàãàòñòâ³, õòîñü — ó ïîïóëÿðíîñò³,
õòîñü — ó ïîñò³éíèõ ìàíäðàõ... 
À äëÿ ìàéîðà Â³òàë³ÿ Íå÷èïîðåíêà
ùàñòÿ — öå ä³òè. Ðàçîì ç³ ñâîºþ äðó-
æèíîþ ²ðèíîþ âîíè óñèíîâèëè äâîõ
õëîï÷èê³â, ÿêèõ ëþáëÿòü ÿê ð³äíèõ,
äàðóþ÷è ¿ì âñþ ñâîþ í³æí³ñòü òà 
òåïëî ðîäèííîãî âîãíèùà...



П
очувши гул та побачивши військовий вер�

толіт, що височів у сонячно�небесній да�

лині, семирічний Ярослав радісно вигук�

нув: 

– Погляньте, татко летить!..

– Ні, татків вертоліт ось так ричить: р�р�р! – Нама�

гаючись зімітувати гуркіт гвинтокрила, тут же запе�

речив йому молодший брат Матвійко. – Правда ж,

мамо?

Ірина, не стримавши посмішки, поглянула у небо.

Для неї вже стало звичним, що її хлопчики кожен

раз, вгледівши у небі вертоліт, переконані, що це по�

вертається із чергового відрядження їхній батько –

старший льотчик ланки Мі�24 майор Віталій Нечи�

поренко, за плечима якого не одна сотня годин на�

льоту та участь у чотирьох миротворчих місіях у Лі�

берії. 

Зупинившись, Ярослав та Матвійко продовжували

супроводжувати пильними поглядами гвинтокрил,

допоки той не заховався за міськими  будівлями.  

– Ідемо, бо запізнимось. – Ірина, намагаючись

придати голосу якомога більшої суворості, порадила

обом поквапитися: старшому – до школи, а молод�

шому – до дитсадка. Згодом, коли залишилася нао�

динці, їй згадалися події більш ніж десятилітньої дав�

нини... 

…Вона, студентка�випускниця університету народ�

ного господарства, не могла дочекатися вихідних, а

дочекавшись, як ніколи раніше, поспішала із Терно�

поля до рідних Бродів. Це містечко стало для неї ще

ріднішим та милішим відтоді, як одного дня позна�

йомилась із молодим лейтенантом, випускником

Харківського інституту льотчиків Віталієм Нечипо�

ренком, який проходив тут офіцерську службу на

посаді льотчика�оператора вертольота Мі�24. Зго�

дом їхні стосунки переросли у справжнє почуття і як

фінал – щасливі молодята встали на весільний руш�

ник.

Сімейне життя складалось якнайкраще. Ірина піс�

ля завершення навчання влаштувалась на пристой�

ну роботу у рідному місті. Віталій отримав чергове

військове звання, підвищену посаду. До того ж, за до�

помогою рідних молодятам вдалося придбати влас�

не житло. Злагода та любов огортали їхнє подружнє

життя. Однак минали роки, а головного, від чого ро�

дина стає по�справжньому щасливою, – власних ді�

точок у них не було. Після того, як згасла остання

надія мати свою дитину, Віталій та Ірина вирішили

усиновити чужу. А інакше і бути не могло. Бо ще

батько Ірини, досвідчений фахівець у лісовому гос�

подарстві, якось сказав: «Якщо твої плани розрахо�

вані на рік – сій жито, якщо на десятиліття – саджай

дерево, а якщо на віки – виховуй дітей...» Та і Віталій
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ДІТИ МАЙОРА НЕЧИПОРЕНКА
не уявляв свого сімейного щастя без дітей, бо сам

виріс у родині, де, окрім нього, були ще старша сес�

тра та молодший брат. І хотів він саме сина, щоб ви�

ростити із нього справжнього чоловіка. Тож зверну�

лося подружжя до місцевої служби у справах дітей.

Знали, що у притулках знаходиться чимало малюків,

позбавлених батьківської любові. Там їм показали

фото невисокого на зріст кароокого хлопчика. Було

йому не більше трьох рочків. Дитинка не могла не

сподобатися потенційним батькам – трапляється ж

таке, що рисами обличчя вона була схожа і на Віта�

лія, і на Ірину. Сумніву не було – сам Бог допомагає

їм у виборі! 

Коли приїхали на перше побачення із Ярославом,

а саме так звали хлопчика, хвилюванню не було

меж. Та ще більше заколотило серце, коли довіда�

лись, що у нього є молодший брат Матвій, який теж

був у притулку. А далі перед Віталієм та Іриною пос�

тала жахлива правда: мати хлопчиків покинула їх

напризволяще у неопаленій кімнаті та подалась у

світ, навіть не залишивши на дітей жодних докумен�

тів! Добре, що сусіди вчасно довідалися про малюків

та звернулися до відповідних органів. Так двоє го�

лодних та холодних братів опинились у дитячому

притулку.

«Що ж робити?..»,  – це питання неначе завмерло в

очах подружжя, які пильно дивилися один на одно�

Якщо твої плани розраховані на рік —
сій жито, якщо на десятиліття — 
саджай дерево, а якщо на віки —
виховуй дітей...

ДІМ, ДЕ ОСЕЛИЛАСЬ НАДІЯ
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щоб і його записали до секції карате, аби

вирости сильним і мужнім. Словом, хлопці

як хлопці. Інколи й побешкетувати можуть.

Не без цього. Та найбільша радість для

обох, коли сім’я разом. Тому з таким нетер�

пінням очікують на повернення додому

свого батька.

– Татку, – ти! – З радісним криком Ярос�

лав вибіг зі шкільного подвір’я та кинувся

до Віталія. – Я знав, що сьогодні побачу те�

бе… 

Тримаючи сина за руку, майор попряму�

вав до дитячого садочку за меншим Матві�

єм. Пізніше уже втрьох вони очікували на

дитячому майданчику маму Ірину, допоки

вона завершить свої бухгалтерські справи

на роботі.

За розмовами та розвагами збіг час, і не�

забаром уся сім’я Нечипоренків разом пря�

мувала до рідної домівки. Ярослав та Мат�

вій, перебиваючи один одного, ділились із

найріднішими для себе людьми враження�

ми дня, що минув. Ще одного щасливого

дня у їхньому житті. 

Ìèõàéëî ÃÐÈÍÅÂÈ×

го, намагаючись у погляді іншого прочита�

ти відповідь: адже їхали вони за одним

хлопчиком, а тут їх, виявляється, двоє!

Спливав час. Віталій оговтався першим: «Як

бути, Ірино?»,  – із надією глянув він на дру�

жину. Вона, здавалось, чекала цього запи�

тання. Підійшла до хлоп’яти, обійняла,

пригорнувши голову до себе, та промови�

ла: «Виростимо… Обох».

Так їхню оселю заполонив дитячий сміх.

Як не дивно, та разом із дітьми народилися

«батько» й «мати»,  адже раніше ці почуття

були не відомі Віталію та Ірині. Тепер вони

їх відчувають сповна і щасливі від того. Для

них їхні діти – найкращі та найгарніші у

світі! Тішить їх старанність Ярослава, кот�

рий навчається у першому класі, хвалять

його вчителі. Є вже у хлопчика і досягнен�

ня у спорті, адже минулого року він завою�

вав перше місце у своїй віковій категорії на

обласних змаганнях із карате. А який він

елегантний і красивий у гуртку танців! Це

треба тільки бачити!

Матвійко також намагається ні в чому не

поступатися старшому братові. Просить,

ÄÎ ÒÅÌÈ
Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Â³êòîð
ßíóêîâè÷, 
âèñòóïàþ÷è íà
Âñåóêðà¿íñüê³é 
íàðàä³ ç ïèòàíü
çàõèñòó ïðàâ 
äèòèíè, íàãîëî-
ñèâ, ùî îäíå ³ç
îñíîâíèõ çàâäàíü
íàö³îíàëüíî¿
ñòðàòåã³¿ — ë³êâ³-
äàö³ÿ ñîö³àëüíîãî
ñèð³òñòâà â Óêðà¿í³
— âèð³øóºòüñÿ
äóæå ïîâ³ëüíî. 
Çîêðåìà, òîð³ê 
ó äåðæàâ³ áóëî 
2016 ä³òåé. 

Ñüîãîäí³ áàæàþ-
÷èõ óñèíîâèòè 
äèòèíó â Óêðà¿í³ 
ó 16 ðàç³â ìåíøå
â³ä ò³º¿ ê³ëüêîñò³
ä³òåé, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü öüîãî.

Ùàñëèâà
ðîäèíà ìàéîðà
Íå÷èïîðåíêà

ДІМ, ДЕ ОСЕЛИЛАСЬ НАДІЯСІМ’Я ОФІЦЕРА
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Відповіді на кросворд «Жіночі імена»
По горизонталі: 6. Олександра. 10. Василина 11. Леся 12. Роксолана
14. Устина.16. Антоніна. 18. Векла. 19. Ніна. 21. Наталка. 22. Меланія.
26. Ірина. 29. Анастасія. 31. Валентина. 32. Клавдія. 33. Богдана.
34. Тамара.
По вертикалі: 11. Єлизавета. 2. Олена. 3. Надія. 4. Марина. 5. Ярос�
лава. 6. Орися. 7. Палажка. 8. Дарина. 9. Софія. 13. Людмила.
15. Світлана. 17. Харитина. 20. Поліна. 23 Ганна. 24. Варвара.
25. Лідія. 27. Раїса. 28. Ольга. ЗО. Соломія.

РОЗУМОВА РОДЗИНКА

35

28 29
25

32

По горизонталі:
9. Кулінарні вироби у формі вареної кульки з січеного, а потім потовчено�
го м’яса, до якого додається борошно, сіль, перець. 10. Алкогольний на�
пій. 11. Тонкі коржики з рідкого тіста, спечені на сковорідці. 12. Напій,
приготовлений із залитих кип’ятком і настояних протягом певного часу
житніх сухарів. 16. Оладки з тертої картоплі. 17. Хлібний виріб з гречано�
го борошна. 20. Пісна їжа з вареного буряка, солоних огірків, хріну і цибу�
лі з олією. 21. Водяна хребетна тварина з плавцями, яка дихає жабрами.
22. Піднос. 25. Харчовий продукт з борошна.  ЗО. Страва з борошна та
пшона. 32. Напій із житнього хліба та солоду. 33. Довгаста дерев’яна
миска. 34. Страва із шматочків тіста, зварена на воді. 35. Металева зак�
рита коробка з отвором у кришці для збирання грошей.
По вертикалі: 
1. Варений з начинкою виріб, зліплений з прісного тіста. 2. Густий із пшо�
на суп.  3. Малоалкогольний напій з ячмінного солоду й хмелю.6. Буфет
для посуду. 7. Наливка зі слив. 8. Страва з буряків, капусти, картоплі та
різних приправ. 13. Їжа із згуслого при охолодженні м’ясного чи рибного
відвару з дрібними кусочками м’яса та риби. 14. Металева округла посу�
дина з відкритою верхньою частиною для варіння їжі і кип’ятіння води. 
15. Невеликий дерев’яний ківш для горілки. 18. Яма, де вміщують казан,
під яким розкладають вогнище для варіння. 19. Печені вироби з тіста з на�
чинкою. 23. Коржі з гречаної лемішки з товченим конопляним насінням.
24. Топлене незбиране молоко, заквашене сметаною. 26. Спиртний напій
різної міцності. 27. Напій, виготовлений з меду. 28. Страва з крупів, пшо�
на, зварена на воді або молоці. 29. Маленький низенький столик. 
31. Свинячий продукт. 

Склав Микола ТУРКІВСЬКИЙ
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Óêîæíî¿ ëþäèíè áóâàþòü ìîìåíòè â æèò-
ò³, êîëè âèíèêàº æàãà çì³í, ïî÷èíàºòüñÿ

ïîøóê ÷îãîñü íîâîãî òà íåçâè÷íîãî. Çì³íè
ìîæóòü áóòè çîâñ³ì íåïîì³òíèìè, íàïðèêëàä,
ïåðåõ³ä ç ðîê-ìóçèêè íà êëàñè÷íó, à ìîæóòü
ñòàòè ïåðøèì êðîêîì äî êàðäèíàëüíî¿ çì³íè
ñïîñîáó æèòòÿ. ² ÿêùî âè ðóõàºòåñü øëÿõîì
ïîçèòèâíèõ ìåòàìîðôîç, ÿê³ éäóòü íà êîðèñòü
âàì ³ âàøèì áëèçüêèì, òî ùî á âè íå ðîáèëè
— âñå ïðèíîñèòèìå ðàä³ñòü. 

Òîìó çàðàäè ãàðíîãî íàñòðîþ òà íîâèõ âðà-
æåíü âàðòî çàìèñëèòèñÿ íàä òèì, ùî âàì
ïîòð³áíî çì³íèòè, ùîá ñòàòè òðîøêè ùàñëèâ³øèì. Êèíóòè ïàëèòè? Ïðîâåñòè âèõ³äí³ â ãî-
ðàõ? ×è, ìîæëèâî, ðàíêîâî¿ çàðÿäêè òà çá³ëüøåííÿ ñâ³æèõ îâî÷³â ó ùîäåííîìó ðàö³îí³
áóäå äîñòàòíüî? ªäèíå, ùî ñòî¿òü ó âàñ íà çàâàä³ — öå âè ñàì³.

Ïðàãí³òü äî íîâîãî — ³ çàâæäè çàëèøàòèìåòåñÿ ìîëîäèìè ñåðöåì òà äóøåþ. À íà âåñ-
íÿíîìó äîçâ³ëë³ ³ç çàäîâîëåííÿì ïîãîðòàéòå ñâ³æ³ êíèæêè, ïåðåãëÿíüòå äåê³ëüêà íîâèõ
ô³ëüì³â, ïîñëóõàéòå óëþáëåíó ìóçèêó.

Ведуча рубрики Дар’я Чігарєва:

«Чорне місто»
Борис Акунін,
2012 рік
Борис Акунін зробив черговий подарунок для шанувальників своєї

творчості – роман «Чорне місто» про дивовижні пригоди Ераста
Петровича Фандоріна. Схоже, не лише читачі, але й сам автор не
в змозі попрощатися з харизматичним та привабливим детекти&
вом, тому й продовжує писати нові романи, вигадуючи для свого
головного героя нові випробування та загадки.

Події роману розгортаються у 1914 році, напередодні Першої сві&
тової війни в Баку, прекрасному та страшному місті контрастів,
нафти, нуворишів та розбійників. Атмосфера гаряча та погрожуюча,
а Ераст Фандорін зіткнувся у двобої з небезпечним суперником,
якого, здається, перемогти неможливо. 

Роман носить фірмові особливості стилю Бориса Акуніна: захопливо, легко та соковито.

«Точка занепаду» 
Едуард Катлас,
2012 рік
Цей чудовий зразок бойової фантастики підтверджує відому фразу: «Диявол криється в дета&

лях», бо світ майбутнього знищить не метеорит, не глобальна епідемія, а проста послідовна низ&
ка дрібниць, яким ніхто спочатку й не надавав значення: помилки
вчених, бездіяльність влади, небажання вірити в те, що коїться.
Ось таким чином світ і прийшов на поріг своєї загибелі. А тим, хто
ще живий, потрібно якось боротися за існування. 

У центрі оповідання – життя звичайного юнака Юрія, який за
примхою долі та завдяки своїй мужності й спритності потрапляє
до елітного загону тактичних операцій у світі, який вже не має на&
дії на порятунок. 

Сюжет насичений динамічними подіями, тому роман, написа&
ний якісно та майстерно (окрема вдячність автору), цікаво читати. 

«Точка занепаду» – сильний бойовик, який сподобається як фа&
натам жанру, так і звичайним читачам. Після його прочитання ви&
никає думка: а чи уважно ми слідкуємо за навколишніми подіями,
щоб не прогледіти початок кінця, коли вже нічого неможливо змі&
нити?..

Альбом «Monster»
«Kiss»

2012 рік
Вирішили розпо&

чати бігати вранці?
Втомилися від сірої
буденності? Не
вистачає енергії та
драйву?.. Тоді за&
киньте в трек&лист
13 ядерних компо&
зицій старого доб&

рого хард&року з альбому легендарних Kiss.
Судячи з цієї музичної збірки, рок&гурт не роз&
губив юнацької спритності та запалу за сорок
років свого існування.

Бадьорий ритм, емоційне виконання, мело&
дії, які крутяться у голові ще дуже довго, соко&
виті рифи – все так само, як десятки років то&
му. І в цьому випадку язик не повертається
сказати, що хочеться чогось нового, навпаки –
радієш, що хоч щось у цьому світі залишаєть&
ся незмінно якісним та улюбленим.

ЧИТАЄМО СЛУХАЄМО

НА ДИВАНІ З «ВіЙСЬКОМ УКРАїНИ»
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«Молоді серця»
2012 рік
Жанр: військова драма, мелодрама
Країна: США
Режисер: Денні Муні
У головних ролях: Ліам Хемсворт, Остін Стоу&
ел, Тереза Палмер, Еймі Тігарден

Кінострічка створена для перегляду разом з
другою половинкою – простий передбачува&
ний сюжет, трохи надумані романтичні пере&
живання головних героїв та ціле озеро «роже&
вих сиропів». Безсумнівними плюсами цього
фільму можна назвати колектив привабливих
свіжих молодих акторів, на яких дійсно приєм&
но дивитися та декілька чарівних мальовничих
сцен, які тішать око.

Декорації сюжету: 1969 рік, війна у В’єтна&
мі, політ на місяць та розквіт руху хіпі в США.
Групу солдат відпускають у звільнення на тиж&
день. Незадовго до цього головний герой
(Далтону) отримує лист від коханої, у якому
вона розриває їхні стосунки. Звичайно, хло&
пець вирішує самовільно та непомітно для ке&
рівництва зганяти до США, щоб «оновити» її
почуття. «На хвіст» Далтону «падає» його то&
вариш Міккі, щоб прикрити та втримати від не&
обачних вчинків. Двох друзів чекають сюрпри&
зи та несподіванки, вони відкриють у собі нові
дорослі почуття, зможуть еволюціонувати
емоційно, зрозуміти цінність дружби, вірності,
кохання, відданості та свободи вибору.

Красиві фонові пейзажі та привабливі моло&
ді актори – все це робить фільм приємним та
легким для перегляду, тим більше, що пере&
живання не такі вже й глибокі, а з емоційним
напруженням автори фільму не дотягли. 

«Джанго вільний» 
2012 рік
Жанр: бойовик, драма, вестерн, комедія
Країна: США
Режисер: Квентін Тарантіно
У головних ролях: Джеймі Фокс, Крістоф
Вальц, Леонардо ДіКапріо, Керрі Вашингтон

Навіть не знаючи, хто режисер фільму,
майже з перших кадрів можна вгадати, що тут
без Тарантіно не обійшлося. Три години суціль&
ного драйву, гумору та найталановитішої ак&
торської гри вам гарантовані. Коротка зама&
льовка сюжету не передає навіть сотої долі
тих карколомних поворотів оповідання: екс&
центричний мисливець за головами відстрі&
лює найнебезпечніших злочинців на Дикому
Заході. Обставини складаються таким чином,
що його напарником стає раб&втікач на ім’я
Джанго, який має власні мотиви для цієї кри&
вавої справи.

Тарантіно додав до світової скарбнички кіне&
матографа ще один шедевр. Актори грають
настільки переконливо, що нікого не дивують
ні метрові фонтани крові, ні гіперболізована
крутість та непереможність головних героїв, ні
абсурдні повороти сюжету. Окремо варто від&
мітити музичне супроводження кінострічки,
яке дуже вдало підкреслює ключові моменти,
передає настрій та емоції головних героїв. 

ДИВИМОСЯ

«Лінкольн» 
2011 рік
Жанр: військова історична драма, біографія
Країна: США
Режисер: Стівен Спілберг
У головних ролях: Деніел Дей&Люїс, Саллі
Філд, Девід Стретейрн

Із самої назви зрозуміло, «Лінкольн» – біог&
рафічна стрічка про шістнадцятого президента
США, який очолював громадянську війну Пів&
ночі проти Півдня. У фільмі зображено один із
ключових моментів життя Авраама Лінкольна
та Сполучених Штатів, а саме – 1865 рік, ко&
ли перед Президентом стояли важливі завдан&
ня: провести поправку до Конституції про забо&
рону рабства та завершити нарешті виснажли&
ву та криваву Громадянську війну. Мало хто ві&
рив у те, що йому вистачить політичного хисту,
щоб провернути ці дві справи одночасно. 

Про те, що кінострічка варта уваги, свідчить
великий багаж нагород та кінопремій. Стівен
Спілберг створив атмосферну драму, в якій
відносно мало екшену та поворотів сюжету, не
балуючи глядача батальними сценами, вибу&
хами та кривавими воєнними діями. Лише
внутрішні та міжлюдські конфлікти з тоталь&
ним візуальним зануренням в епоху – відмінні
декорації, костюми, робота художників та гри&
мерів. 

НА ДИВАНІ З «ВіЙСЬКОМ УКРАїНИ»
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«СМІЄМОСЯ З ВІЙСЬКОМ»

Ми продовжуємо фотоконкурс під назвою

«СМІЄМОСЯ З ВІЙСЬКОМ» на сторінках часопису

«Військо України» і щиро запрошуємо всіх, хто ще

вагається, взяти в ньому участь. 

А для цього потрібно: 

– відібрати світлину, яка вам до вподоби, та

надіслати її до редакції на електронну адресу

Оргкомітету Конкурсу: viysko2012@ukr.net (без

обробки у форматі JPEG�файл, розподільною

здатністю 300 dpi); 

– у графі «Тема» зазначити: фото на конкурс

«СМІЄМОСЯ З ВІЙСЬКОМ»;

– в електронному листі вказати: свої прізвище, ім'я

та по батькові; адресу проживання; контактний

телефон; назву роботи; місце та час зйомки.

До участі у Конкурсі не допускаються світлини

низької якості та які містять відверту або приховану

рекламу.

Зверніть увагу, подання фоторобіт на Конкурс

автоматично означає згоду автора з його

правилами, а також надання дозволу на публікацію у

журналі. Терміни проведення Конкурсу: з лютого до

жовтня 2013 року. Оцінка робіт та визначення

переможців відбудуться у листопаді 2013 року, а

оприлюднення результатів – у журналі «Військо

України» (№ 12, 2013 року).

Із нетерпінням чекаємо на ваші роботи та

сподіваємось, що кумедні фотомиті додадуть всім

нам настрою та натхнення. Посміхніться! Як, ви ще

не посміхнулись? Тоді «Військо України» йде до вас!

«Çëàìàé öåãëèíó, 
êóëüêè ó ïîäàðóíîê» 
Ôîòî Îëåêñàäðà Á³ð÷åíêà, ì. Êè¿â

ФОТОКОНКУРС

«² òóò âñòóïàþ ÿ...»
Ôîòî Â³êòîðà Êîøìàëà,
ì. ×åðí³ã³â





Äåñàíòíà ãàëàíòí³ñòü
Ôîòî Îëåãà Ïðîöåíêà,
ì. Îäåñà


