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кому потрібна всього ОДНА.

Миротворець



Ó 2002 ðîö³ íà 57-é ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿
Àñàìáëå¿ ÎÎÍ áóëà îäíîñòàéíî ñõâàëåíà
ðåçîëþö³ÿ, âíåñåíà óêðà¿íñüêîþ äåëåãà-
ö³ºþ, ÿêîþ 29 òðàâíÿ ïðîãîëîøóâàëîñü
Ì³æíàðîäíèì äíåì ìèðîòâîðö³â ÎÎÍ. Öÿ
äàòà ïîêëèêàíà â³ääàòè íàëåæíå ñàìî-
ïîæåðòâ³ ³ ñàìîâ³ääàíîñò³ ìèðîòâîðö³â,
ÿê³ äîñòîéíî íåñóòü ñëóæáó â «ãàðÿ÷èõ
òî÷êàõ» óñüîãî ñâ³òó.
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Д
о речі, згідно з прийнятою 21 травня
цього року постановою Верховної
Ради України «Про встановлення Дня

українських миротворців» це професійне
свято відзначатиметься в Україні 15#го
липня.

Навіть сьогодні миротворчі операції Ор#
ганізації Об’єднаних Націй не тільки не
втратили своєї актуальності, а й набули все
більш складного та багатопланового ха#
рактеру. Саме вони фактично вирішують
завдання відбудови країн після конфліктів,
що тривали десятиліттями. Військовослуж#
бовці у блакитних шоломах та їхні цивіль#
ні колеги спільними зусиллями організову#
ють вибори, беруть активну участь у ре#
формуванні поліції та судової системи,
займаються захистом прав людини, ствер#
джують принципи рівності чоловіків і жі#
нок. На миротворців покладаються завдан#
ня з розмінування та добровільного розз#
броєння колишніх комбатантів,  повернен#
ня біженців до рідних місць. 

У 16 акціях, якими керує Департамент
операцій з підтримки миру ООН, служать
більше 72 тис. військовослужбовців і 15
тис. цивільних осіб. Тому цілком зрозуміло:
ця Організація є найбільшою у світі, що
дозволяє їй якісно вирішувати проблеми
постконфліктної стабілізації.

Щодо українських миротворців, то, по#
чинаючи з 1992 року, близько 40 тис. вій#
ськовослужбовців Збройних Сил України
гідно виконували почесну і благородну ми#
ротворчу місію далеко від Вітчизни, підви#
щували авторитет нашої держави на між#
народній арені, забезпечували її визнання
як впливового суб’єкта в системі європей#
ської та світової безпеки.

Сьогодні 665 українців продовжують ви#
конувати завдання у 10 міжнародних ми#
ротворчих місіях і операціях під егідою
ООН, НАТО та ЄС на територіях 7 країн
світу.

Одночасно слід відзначити, що за остан#
ні 10 років участі Збройних Сил України у
справі творення миру наша держава отри#
мала від ООН близько 353 млн дол. ком#
пенсаційних надходжень. А за два квартали
поточного року – 11 млн дол.

Український контингент
у Конго збільшать

Основною особливістю цьогорічної ро#
тації у Конго є поповнення 18#го окремого
вертолітного загону чотирма гелікоптера#
ми та збільшення контингенту до 250 осіб.

«До керівництва держави звернулися
представники місії ООН з пропозицією по#
силити загін гелікоптерами Мі#8. Основне
їх призначення – перевезення особового
складу та вантажів, – розповідає начальник
армійської авіації Сухопутних військ
Збройних Сил України генерал#майор Ва#
лентин Пістрюга. – Функції українських
вертолітників залишаться такими ж: авіа#
ційний супровід та підтримка наземних
сил місії, патрулювання кордонів і здій#
снення повітряної розвідки». 

Найближчим часом зміни очікують і на
наш контингент у Ліберії. За словами Ва#
лентина Пістрюги, незабаром звідти пла#
нується передати 3 вертольоти Мі#24 та 40
військовослужбовців для участі в операції

МИРОТВОРЧІСТЬ

Ãåíåðàëüíèé
ñåêðåòàð ÎÎÍ
Ïàí Ã³ Ìóí 
âèñîêî îö³íþº
çóñèëëÿ Óêðà¿íè
ó çàáåçïå÷åííÿ
ãëîáàëüíî¿
ÿäåðíî¿ áåçïåêè
òà ðîççáðîºííÿ.
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ООН у сусідній країні – Кот#д’Івуарі. 
Термін перебування наших воїнів у місі#

ях в Африці збільшується до 9 місяців (у
контингенті у складі сил KFOR у Косово, як
і раніше, служитимуть рік).

Також Україна збільшує присутність у
складі Тимчасових сил ООН у спірному ре#
гіоні Аб’єй, що на кордоні між Суданом і
Південним Суданом, та у складі словацько#
го військового контингенту Сил ООН з під#
тримання миру на Кіпрі.

В Афганістані виконують завдання 28
військовослужбовців Збройних Сил Украї#
ни. Серед них військові лікарі, спеціалісти з
розмінування, фахівці в галузі цивільно#
військового співробітництва, радники та
офіцери штабів. Нині відбувається тран#
сформація діяльності Міжнародних сил
сприяння безпеці в Афганістані. Насампе#
ред вона передбачає перехід від проведен#
ня суто бойових операцій до зосереджен#
ня зусиль на виконанні функцій інструкто#
рів#радників, наданні підтримки афган#
ським урядовим силам у проведенні
самостійних дій, покращенні рівня їхньої
підготовки та оснащеності. 

На даний час проводяться консультації з
партнерами стосовно подальшої участі ук#
раїнського персоналу з розбудови  афган#
ських національних сил безпеки, спро#
можних самостійно підтримувати мир та
спокій у країні. 

МИРОТВОРЧІСТЬ

ООН високо оцінює
миротворчість України

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун
високо оцінює зусилля України у сфері ми#
ротворчості. Саме на цьому було наголо#
шено під час зустрічі 8 травня цього року у
штаб#квартирі ООН із міністром закор#
донних справ України та діючим головою
ОБСЄ Леонідом Кожарою. 

Також Генсек ООН відзначив важливий
внесок України у забезпечення глобальної
ядерної безпеки та роззброєння.

І дійсно, українських миротворців ціну#
ють і поважають у всьому світі, про них го#
ворять, як про справжніх професіоналів.
Ціною власного здоров’я, а іноді й життя,
вони забезпечують мир і спокій у «гарячих
точках» планети, загоюють її криваві рани,
показуючи приклади мужності та відваги,
гуманності та доброти. 

Сьогодні складно оцінити все, що зроби#
ли та роблять українські миротворці. Тож
пошана тим, хто гордо ніс і продовжує нес#
ти таке відповідальне та поважне звання –
«миротворець»,  примножуючи славу укра#
їнських воїнів, яких по праву називають
Воїнами Світу.

Ï³äãîòóâàâ Âÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

Ôîòî àâòîðà

Українських миротворців цінують і поважають у

всьому світі, про них говорять, як про справжніх

професіоналів. Ціною власного здоров’я, а іноді

й життя, вони забезпечують мир і спокій у «гаря"

чих точках» планети.
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К
оли влітку минулого року дружина майора Дми-
тра Зайцева, сержант служби за контрактом 
Таміла, звернулася до лікарів зі скаргами на го-

ловний біль, її направили до Вінницького військово-
медичного клінічного центру. МРТ-обстеження 
виявило злоякісну пухлину головного мозку. Оста-
точний діагноз поставив у Київському військовому 
клінічному госпіталі професор Олександр Данчин 
– начальник клініки нейрохірургії, головний не-
йрохірург Збройних Сил України, заслужений лікар 
України. Він згодом провів дві вкрай складні операції 
з видалення пухлини. Перша тривала понад дев’ять 
годин, друга – понад п’ять.

Два місяці Таміла перебувала в реанімації. У ци-
вільній клініці це коштувало б їй понад 100 тис. 
грн! І хоча у госпіталі про таку суму навіть і не 
йшлося, проте за лікарські засоби Дмитрові дове-
лося заплатити. Допомогли колеги-друзі. Утім, ще 
потрібні були кошти на реабілітацію дружини. Зо-
крема, для придбання інвалідного візка та спеці-
альних тренажерів. 

До «Фонду Захисник Вітчизни – Рятівник» Дмитро 
Андрійович звернувся за порадою свого безпосеред-
нього начальника. І вже через кілька днів офіцеру 
отримав сертифікат на суму 10 тис. грн. Також дру-

ЧУЖОЇ БІДИ 
НЕ БУВАЄ

жина майора Зайцева Таміла отри-
мала інвалідну коляску. 

Складні життєві обставини скла-
лися і в сім’ї офіцера Сергія Азир-
кіна. Його дружина Ілона майже 
повністю втратила зір через ката-
ракту та астигматизм обох очей. У 
цивільних клініках бралися за про-
ведення операції, проте виставили 
непідйомний для полковника раху-
нок у 68 тис. грн. Сергій два місяці 
намагався взяти кредит у банках, 
але фінансисти давали гроші під 
шалені відсотки. З проханням про 
допомогу він звернувся до Міністра 
оборони України Павла Лебедєва. 
Безкоштовно провести складну 
операцію в Головному військовому 
клінічному госпіталі – таким було 
доручення Павла Валентиновича. 
Своєю чергою Наглядова рада фон-
ду оперативно прийняла рішення 
про виділення 18 тис. 885 грн на за-
купівлю очних кришталиків та ін-
ших необхідних компонентів для 
хірургічного втручання. Офіцер 
від себе особисто та дружини Іло-

ни, яка отримала можливість знову бачити, щиро дя-
кує Міністру оборони України та членам Наглядової 
ради фонду за небайдужість та допомогу у критичній 
життєвій ситуації.

Того дня, коли вручалися сертифікати на отри-
мання фінансової допомоги, під головуванням Павла 
Лебедєва проходило чергове засідання Наглядової 
ради громадської організації «Фонд Захисник Ві-
тчизни – Рятівник». На ньому розглядалося питання 
надання фінансової допомоги на лікування членів 
сімей військовослужбовців та працівників Збройних 
Сил України. Символічно, що турботою про військо-
вих переймається й колишній Міністр оборони, а 
нині народний депутат України, генерал армії Укра-
їни Олександр Кузьмук, який є членом Наглядової 
ради фонду.

«Досвід діяльності Благодійного фонду в окремих 
регіонах показав, що допомога людям необхідна. До-

ДОВІДКА «ВУ»
«Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник» 

було засновано в березні цього року з осо-
бистої ініціативи Міністра оборони України 
Павла Лебедєва. Його завдання – надавати 
дієву допомогу тим, хто її невідкладно по-
требує, і у тих випадках, коли згідно із зако-
нодавчими нормами держава не має права 
виділяти відповідний фінансовий ресурс.

У першій декаді червня сімом військово-
службовцям та членам їхніх родин була на-
дана матеріальна допомога на загальну суму 
53 тис. 885 грн. Також дітлахи з двох родин 
військовослужбовців направлені на ліку-
вання в Євпаторійський санаторій Міністер-
ства о  борони України.



7

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • червень 2013 року

Сімферополі. До заяви повинні до-
даватися копія висновку лікувально-
го закладу із зазначенням діагнозу та 
суми коштів, необхідних для лікуван-
ня, довідка про доходи сім’ї та її склад. 

Кожне звернення розглядати-
меться на засіданні, що проводиться 

не менше ніж 2 рази на місяць 
або в позачерговому порядку. 

Остаточне рішення щодо ви-
плати матеріальної допомо-

ги ухвалює Наглядова рада.

Юрій СМЄЛОВ

помога – ефективна та жадана. Тож Наглядова рада 
фонду вийшла з ініціативою щодо поширення досві-
ду надання допомоги у Збройних Силах по всій Укра-
їні», – зазначив Павло Лебедєв.

Сьогодні Фонд наповнюється коштами спонсорів. 
Лише за три місяці існування на його рахунок уже на-
дійшов мільйон гривень. До Наглядової ради фонду, 
яка приймає рішення щодо виділення коштів, входять 
високопосадовці, народні депутати України, ке-
рівники великих підприємств. Вони залучають 
депутатський корпус та заможних громадян 
до фінансування програми «Врятуй життя», 
аби якнайефективніше допомогти військо-
вослужбовцям та їхнім сім’ям уникнути 
тривалої бюрократичної тяганини у 
ту мить, коли треба діяти миттєво. Тож 
члени Наглядової ради вирішили роз-
поділити частину коштів серед першої 
групи військовослужбовців і працівни-
ків ЗС України, які або самі потребують 
надання невідкладної медичної допомо-
ги та проведення складних операцій, або 
члени їхніх родин.

«Коли людина зустрічається з нещас-
тям, на допомогу приходить лікар. Він 
рятує їй життя, але без відповідного по-
дальшого медикаментозного лікування, піс-
ляопераційної підтримки, на жаль, людина все 
одно може не здолати хворобу. Адже часто-густо 
у багатьох на це просто не вистачає грошей. Саме у 
цей екстремальний період і необхідна дієва допомо-
га, яку надає «Фонд Захисник Вітчизни-Рятівник», – 
зауважив Міністр оборони України на засіданні На-
глядової ради.

Тимчасовий виконувач обов’язків директора 
Військово-медичного департаменту Міністерства 
оборони України полковник медичної служби Ігор 
Данильчук під час засідання правління громадської 
оранізації «Фонд Захисник Вітчизни – Рятівник» на-
дав медичне обгрунтування необхідності матеріаль-
ної допомоги тим членам сімей військовослужбовців 
та працівників Збройних Сил України,  які нагально 
потребують дорогого лікування та яким для цього не 
вистачає власних коштів. 

«Дуже позитивно, що цей фонд створений, – під-
сумував він. –  І кошти, які до нього  надходять, дійсно 
спрямовуються на вирішення проблем, які люди не 
спроможні розв’язати самостійно. Рішенням прав-
ління, зокрема, виділяються гроші на лікування дітей-
інвалідів, які страждають на дитячий церебральний па-
раліч, проведення складних операцій тощо».

Порядок призначення благодійної допомоги макси-
мально спрощений. Військовослужбовцю або членам 
його родини, життя яких знаходиться під загрозою вна-
слідок хвороби або нещасного випадку, для отримання 
матеріальної допомоги необхідно звернутися із заявою 
на ім’я президента громадської організації «Фонд За-
хисник Вітчизни – Рятівник» Міністра оборони Украї-
ни Павла Лебедєва до однієї з регіональних експертних 
рад, створених у Міністерстві оборони України при 
Департаменті соціальної та гуманітарної політики, Ге-
неральному штабі, оперативних командуваннях та ви-
дах Збройних Сил, управліннях армійських корпусів, 
центрі морських операцій, 16 обласних центрах та в 
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²ç ðîêó â ð³ê Àêàäåì³ÿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî ñòàº âñå
á³ëüø ïîïóëÿðíîþ ³ â³äîìîþ çà ìåæàìè êðà¿íè. Ñþäè ïðè¿æäæàþòü ãëàâè äåðæàâ,
ïîñëè, âèù³ â³éñüêîâ³ êåð³âíèêè êðà¿í, ÷èñëåíí³ äåëåãàö³¿ òà îêðåì³ âèñîêîïîâàæí³
ãîñò³. ¯¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ áåðóòü çà äîñâ³ä â³éñüêîâ³ îñâ³òÿíè ³ç áëèçüêîãî
³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ, à ïîëüîâó íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíó áàçó ñòàâëÿòü ó ïðèêëàä òà
ïîð³âíþþòü ç íàéñó÷àñí³øèìè â³éñüêîâèìè ïîë³ãîíàìè. 

ДДООССВВ ІІДД  ББЕЕЗЗ   ККООО РРДДООННІІВВ
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В
же давно офіцери та курсанти Академії – бажа#
ні гості іноземних військово#освітніх закладів.
А, загалом, міжнародне військове співробіт#

ництво закладу характеризується інтенсивністю та
розмаїттям заходів – від зустрічей на рівні начальни#
ків Генеральних штабів до курсантських вояжів, від
міжнародних змагань до миротворчих навчань. І
цей перелік можна продовжувати… Невипадково за
підсумками минулого року Академію визнали кра#
щою у Збройних Силах України за кількістю та якіс#
тю проведених міжнародних заходів.

Активний розвиток міжнародного військового
співробітництва цього навчального закладу розпо#

чався у 2006 році, коли з метою ознайомлення з про#
цесом підготовки офіцерських кадрів його відвідав
посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям
Тейлор. Відтоді кількість іноземних візитів постійно
збільшується. Лише упродовж 2011#2012 навчально#
го року в Академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного побувало більше півсотні іно#
земних делегацій, зокрема, із США, Польщі, Франції,
Канади, Німеччини, Великобританії, Монголії, Чехії,
Данії, Китаю, Росії, Білорусі тощо.

Як підкреслив начальник закладу генерал#лейте#
нант Павло Ткачук, уже цьогоріч тут провели такі
важливі заходи, як плануючі конференції до міжна#
родних навчань «Репід Трайдент – 2013» та «Кленова
арка – 2013». Аби поповнити свою скарбницю досві#
ду до Академії завітали кадети загальновійськового
училища Сен#Сір Коеткідан Французької Республіки,
делегація ж вітчизняного вишу побувала у міжнарод#
ному центрі збройних сил Королівства Швеція. Ок#
рім цього, на базі Академії відбулася зустріч началь#
ників Генеральних штабів Республіки Білорусь гене#
рал#майора Петра Тихоновського і Головнокоман#
дувача Збройних Сил України генерал#полковника
Володимира Замани. 

За останній час значимими були також візити Пре#
зидента Монголії Цахіагійна Елбегдоржа, якому
присвоєно звання «Почесний доктор Академії», Пос#
ла США в Україні Джона Треффта, командувача Сухо#
путних військ США в Європі генерала Хертлінга,
Надзвичайного та Повноважного Посла Французь#
кої Республіки в Україні пана Алена Ремі, Посла Ве#
ликої Британії в Україні пана Роберта Лі Тернера. До
речі, останній, оглядаючи навчальні аудиторії ка#
федри тактики, Центр імітаційного моделювання,
був вражений, що у процесі навчання майбутніх офі#
церів широко використовуються новітні технології.
Зокрема, системи імітаційного моделювання воєн#
них конфліктів і бойових дій військ на тактичному
рівні «JCAT», «Follow Me» та «Battle Comander». Це
програмне забезпечення, що застосовують в арміях
країн Північноатлантичного альянсу.

Постає питання: що дають такі оглядові візити?
Відповідь – проста: вони є ознакою відкритості між
країнами й арміями, вагомою справою в руслі колек#
тивної безпеки та довіри.

Обмін курсантами — це,
насамперед, обмін культурами,

мовами, традиціями
Інший напрямок міжнародного військового спів#

робітництва, популярний в Академії, – це обмін кур#
сантами та викладачами. У цьому розумінні хороші
стосунки тут склалися з американським Вест#Пой#

За останній рік кількість заходів

міжнародного військового співро"

бітництва Академії сухопутних

військ наблизилась до ста!

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВОВІЙСЬКОВА ОСВІТА

О РРДДООННІІВВ
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нтом, французькою Військовою школою Сен#Сір
Коеткідан. Під час закордонних відвідин майбутні
офіцери знайомляться з історією, структурою нав#
чальних закладів, процесом підготовки військових
фахівців, навчально#матеріальною та польовою ба#
зами, активно спілкуються зі своїми іноземними ко#
легами. Так, у минулому році у таких ознайомчих мі#
сіях побували близько тридцяти офіцерів та курсан#
тів Академії. У тому числі відвідали Коледж Сухопут#
них військ ЗС Королівства Норвегія, інститут
Військового навчально#наукового центру Сухопут#
них військ «Загальновійськова академія Збройних
Сил Російської Федерації», Вищу офіцерську школу
Сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюш#
ка Республіки Польща. Щодо стосунків з останньою,
то варто сказати декілька слів. 

Проект майбутньої угоди між закладами знахо#
диться на погодженні в Головному управлінні вій#
ськового співробітництва та миротворчих операцій
Генерального штабу Збройних Сил України. Відпо#
відно до домовленостей відбуваються двосторонні
візити. Так, наприкінці 2012#го команда Академії
брала участь у міжнародних змаганнях з військово#
прикладних видів спорту, що проходили у Вроцлаві,
на Кубок начальника Вищої офіцерської школи Су#
хопутних військ імені Тадеуша Костюшка. Окрім ук#
раїнської, були представлені команди з Академії ЗС
Словаччини, офіцерської школи Сухопутних військ
ЗС Німеччини та вищих військових навчальних зак#
ладів Польщі. А згодом українські курсанти зазначе#
ного вишу випробовували себе у міжнародному зи#
мовому гірському тренуванні у горах Карконоше, що
у польському місті Шклярська Пореба.

Про значимість таких двосторонніх зустрічей та
відвідин зарубіжних військових навчальних закла#

дів розповідають самі учасники. За словами заступ#
ника начальника факультету аеромобільних військ
та розвідки з виховної роботи полковника Олега
Панасюка, це, насамперед, можливість брати на озб#
роєння кращий міжнародний досвід, а відтак – удос#
коналювати систему підготовки власних фахівців,
опановувати озброєння та військову техніку армій
світу.

Це підтверджує і курсант даного факультету Євген
Гончар: «У жовтні минулого року я був у складі вій#
ськової делегації до Королівства Норвегія. Відвідав
школу первинної підготовки Kriggskolen у місті Ель#
верум, а також військову академію у місті Осло. Вів
вогонь зі штурмової та снайперської гвинтівок, про#
тотипом яких є українські зразки заводу «МАЯК» ZM#
15com та ZM#15mark. Бачив, як там проводяться за#
няття, набирався досвіду».

Його колега – командир відділення молодший сер#
жант Сергій Ончуров – здобував знання в інституті
Сухопутних військ у м. Москва, а молодший сержант
Георгій Татаріков під час перебування у Швеції про#
ходив курс підготовки молодших офіцерів ООН
(UNJOC). Але, крім військового досвіду, вони вивчали
культуру, мову і традиції приймаючої їх країни. 

Від співпраці з НАТО до спільних
міжнародних навчань зі всіма

країнами-партнерами і друзями
З 2003 року в Академії в межах Програми «Пар#

тнерство заради миру» успішно діють курси з пог#
либленого вивчення англійської мови за системою
підготовки НАТО. І що важливо, окрім мовного ас#

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ВІЙСЬКОВА ОСВІТА
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пекту, вони включають опрацювання стандартних
процедур та відповідної документації країн#членів
Альянсу. А це дає неабиякий шанс українським вій#
ськовослужбовцям ефективно та вправно виконува#
ти завдання у миротворчих місіях.

У березні цього року заклад відвідали експерти
Програми НАТО «Удосконалення військової освіти»
(Defence Education Enhancement Program – DEEP). Її
розробили для підтримки зусиль держав#партнерів
НАТО щодо створення, розвитку і реформування
військових навчальних закладів шляхом сприяння
їм у складанні навчальних програм (чому навчати), а
також у підвищенні якості методів підготовки (як
навчати).

Традиційно у Міжнародному центрі миротворчос#
ті та безпеки Академії проводяться навчання «Репід
Трайдент», які є найбільшими щорічними заходами
міжнародного військового співробітництва. До речі,
цього року в маневрах братимуть участь 19 країн!
Зважаючи на кількість учасників, це найвищий по#
казник за останні роки. До згаданих навчань, а також
до навчань «Кленова арка» планується залучити
близько чотирьох десятків офіцерів та курсантів. Во#
ни працюватимуть в якості перекладачів, операторів
системи імітаційного моделювання, членів групи
узагальнення досвіду та на посадах у прес#центрі то#
що.

Слушно зауважити, що в стінах Академії у рамках
міжнародного військового співробітництва здобува#
ють освіту військовослужбовці Китайської Народної
Республіки. Зважаючи, що ця країна змагається за
світову першість, це багато про що говорить. 

Саме високі результати організації навчально#ви#
ховного процесу українського військового вишу,
його потужний науковий потенціал, сучасна польо#

ва навчально#матеріальна база викликають неабия#
ку зацікавленість з боку представників провідних
військово#навчальних закладів Європи, Азії, Амери#
ки. «Ми всім раді і для всіх відкриті, – зазначає на#
чальник Академії генерал#лейтенант Павло Ткачук і
додає: – Міжнародне військове співробітництво ста#
ло невід’ємною частиною нашої діяльності, вектор
якої – багатогранний, адже дружба не має кордо#
нів!» 

Сьогодні про цю діяльність можна детально та на#
очно дізнатися у Залі міжнародного співробітництва
Музею історії Академії сухопутних військ імені геть#
мана Петра Сагайдачного. Тут представлені тематич#
ні документи і фотографії, прапори країн та військо#
ві однострої зарубіжних армій. 

Окремі стенди розповідають про Академію Сан#
дхерст (Великобританія), Військову академію Сен#
Сір (Франція), Військову академію Модени (Італія),
Школу сухопутних військ у Дрездені (Німеччина),
Військову академію у Мінську (Білорусь), навчаль#
ний заклад у Москві (Російська Федерація) тощо. Тут
зберігається й інформація про участь викладачів та
випускників Академії сухопутних військ імені геть#
мана Петра Сагайдачного у миротворчих місіях у
Косово, Іраку, Лівані, у спільних міжнародних нав#
чаннях. 

Що вже – історія, що ще – сьогодення, але все
це разом веде до зближення країн, мирного
співіснування, колективної безпеки, міжнаціо#
нального братерства та порозуміння. І тут це
дуже добре розуміють.

²ãîð ÌÀÕÍÎ, Â³òàë³é ÑÒÅ×ÈØÈÍ

Ôîòî Â³òàë³ÿ ÑÒÅ×ÈØÈÍÀ

òà ç àðõ³âó ÀÊÀÄÅÌ²¯
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВОВІЙСЬКОВА ОСВІТА



АРМІЯ

ПОЗБУВАЄТЬЬ



ЬЬСЯ БАЛАСТУ

Ìèíóëîãî ðîêó Ñòîêãîëüìñüêèé ì³æíàðîäíèé ³íñòèòóò äîñ-
ë³äæåíü ìèðó íàçâàâ Óêðà¿íó ÷åòâåðòîþ äåðæàâîþ ó ñâ³ò³ çà
îáñÿãîì ïîñòàâîê îçáðîºííÿ, ùî ñêëàâ 1,334 ìëðä äîë.
Ïîðÿä ³ç öèìè âàãîìèìè öèôðàìè íàøà êðà¿íà ïîòåðïàº â³ä
íàäëèøêó îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ÿê³ «â³äñëóæèëè»
âñòàíîâëåíèé òåðì³í òà äàâíî çíÿò³ ç åêñïëóàòàö³¿.
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М
іноборони добре усвідомлює, що утриму#
вати на складах і базах надмірну кількість
озброєння і військової техніки 70#80#х ро#
ків – занадто обтяжливо та економічно не

доцільно (обслуговування, охорона), тому й запрова#
дило нові механізми їх реалізації та утилізації.

Нині уповноважені Кабінетом Міністрів України
організації шляхом проведення відкритих аукціонів
допомагають армії позбутися усього баласту. Кошти,
вилучені від продажу, спрямовуються на модерніза#
цію більш сучасних зразків техніки та на соціальний
захист військовослужбовців.

Як зазначає Міністр оборони України Павло Лебе#
дєв, коментуючи механізм реалізації надлишків, «по#
зиція військового відомства України полягає в тому,
щоб це відбувалося прозоро: Міноборони робить
ринкову оцінку і передає Фонду державного майна,
який зобов’язаний продавати все на відкритих аукці#
онах».

Глава оборонного відомства чітко дотримується
напрямку боротьби з корупцією. Тому створення
прозорих умов проведення процедури реалізації
надлишкового військового майна, надання доступу
до конкурсу усім зацікавленим сторонам та інвесто#

рам є пріоритетом роботи відповід#
них підрозділів Міноборони.

«Спільно з Урядом ми продовжуємо
працювати над удосконаленням меха#
нізму реалізації надлишкового вій#
ськового майна», – зауважує заступник
директора Департаменту відчуження
надлишкового військового майна Мі#
ністерства оборони України Вадим
Кузьменко. За його словами, вже сьо#
годні проводиться інвентаризація у

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Переважна більшість колісної
техніки зі справними моторами
та іншими агрегатами реалізо*
вується через уповноважені ор*
ганізації, а машини, визнані
повністю непридатними, утилі*
зуються.

Çà ñëîâàìè êîìàí-
äèðà Í³æèíñüêî¿
àðòèëåð³éñüêî¿ áàçè
îçáðîºííÿ ïîëêîâ-
íèêà Âîëîäèìèðà
Øåéêà, îêðåì³
çðàçêè áîéîâî¿ 
òåõí³êè î÷³êóº 
ïðîöåñ äåì³ë³òàðè-
çàö³¿, à áàçîâ³ øàñ³
ï³äãîòóþòü äî 
âèêîðèñòàííÿ ó 
öèâ³ëüíèõ ïîòðåáàõ.
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військових частинах, за результатами якої склада#
ються списки надлишків, що подаються до Центру
обліку. Отримавши відомості з військ, Департамент
відчуження військового майна готує реєстр на зат#
вердження Кабінету Міністрів України. 

До нині діючого ухваленого Урядом переліку вклю#
чено понад 25 тис. одиниць техніки та 87 тис. найме#
нувань майна на загальну суму близько 9 млрд грн. 

Розповідаючи про реалізацію майна, яке користу#
ється попитом, Вадим Кузьменко зазначив, що обо#
ронне відомство здійснює конкурсний відбір неза#
лежних експертів, які й визначають його залишкову
вартість, та згідно з договором передає на реалізацію
уповноваженій організації. Минулорічний дохід
Міноборони від реалізації надлишкового військово#
го майна склав 310 млн грн, які зараховані до спеці#
ального фонду. Як свідчить практика, найбільшим
попитом користується автомобільна техніка, що зна#
ходить своє застосування у сільськогосподарському
секторі.

Найкраще ситуація, що склалася з надлишковим зас#
тарілим майном, відома командирам баз та складів.

«На території нашої частини зберігаються зразки
ракетно#артилерійського озброєння, військове май#
но загального призначення й обладнання для його
обслуговування: переносні ремонтні, сервісні стан#
ції, транспортні машини і тягачі», – розповідає ко#
мандир Ніжинської артилерійської бази озброєння
полковник Володимир Шейко.

На сорока площадках тут «прописано» понад ти#
сячу одиниць озброєння. Окремі зразки бойової
техніки очікує процес демілітаризації, під час якого
демонтують спецобладнання, озброєння, а базові
шасі підготують до використання у цивільних пот#
ребах. 

НАДЛИШКОВЕ МАЙНО

«Переважна більшість колісної техніки зі справ#
ними моторами та іншими агрегатами реалізову#
ється через уповноважені організації, а машини,
визнані повністю непридатними, утилізуються, –
пояснює полковник Шейко і додає: – Передпродаж#
ну підготовку техніки й озброєння база покладає на
своїх військовослужбовців та працівників, чим і за#
робляє на власне утримання». 

Складніша ситуація, як вважає командир, склалася
навколо реалізації бойової техніки, а саме БМП. Ці
зразки не мають попиту у представників сільського
господарства і тому краще, що на них чекає – вико#
ристання в якості мішеней під час військових нав#
чань, а найгірше – перерізання на металобрухт.

«Механізм підготовки та передачі військового
майна у надлишкове – це перший крок до його реа#
лізації», – говорить начальник Центрального бро#
нетанкового управління Озброєння ЗС України ге#
нерал#майор Роман Башинський. За його словами,
підготовлені до продажу техніка та озброєння реа#
лізовуються через «Укроборонпром» та його дочір#
ні підприємства як на внутрішньому, так і зовніш#
ньому ринках. 

Планується, що виручені кошти підуть на закупів#
лю новітнього озброєння та військової техніки.

Під час міжнародного наукового форуму «Пер#
спективи розвитку озброєння та військової техніки
Сухопутних військ» командувач СВ генерал#полков#
ник Геннадій Воробйов увагу присутніх акцентував
на тому, що Міноборони прагне закуповувати нові
зразки обладнання та устаткування, а також намага#
ється підтримувати у належному стані те, що мають
Збройні Сили. Саме для цього і робляться суттєві
кроки у напрямку модернізації.

Îëåêñàíäð Á²Ð×ÅÍÊÎ
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Т
ут кавалери – справжні лицарі Честі, муж#
ні і водночас ввічливі, а чарівні дами –
зводять з розуму одним тільки поглядом.

Тут владарює дух краси і галантності, особис#
тої гідності і глибокої поваги до інших. 

Танцювати з тією, яку так гарно запросив
віршами, що вона не змогла встояти перед тво#
їми манерами і знаннями класичної поезії, –
не данина моді, а правило, норма.

А як приємно кружляти у вальсі із прекрас#
ною незнайомкою! Поруч танцює командир
роти зі своєю дружиною, а на його обличчі –
неприхована гордість за своїх вихованців і за
свою красуню#доньку, вдягнену у білосніжну
бальну сукню. 

Дівчина, відчувши погляд батька (і не тільки
його), посміхається у відповідь. Вона бере фо#
тоапарат і починає знімати ці щасливі миттє#
вості життя, аби потім з часом переглядати їх
раз у раз. Точно так робили і ліцеїсти 45#го, ко#
ли знову була поновлена традиція кадетських
балів. 

Саме на активну участь «богунців» у заходах,
присвячених 68#й річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні, звернув увагу на відкритті ба#
лу начальник Головного управління особового
складу Генерального штабу Збройних Сил Ук#
раїни генерал#лейтенант Сергій Кропивченко.
Він передав кадетам привітання від керівниц#
тва оборонного відомства, а кращим з них вру#
чив дипломи і цінні подарунки. Кадетську ді#
яльність та їхню відданість справі високо оці#

нив і Міністр оборони України Павло Лебедєв. 
Начальник Київського військового ліцею

імені Івана Богуна генерал#майор Данило Ро#
маненко, поздоровляючи своїх вихованців,
зазначив: «Тільки тут закладаються основи по#
дальшої військової кар’єри, що, безумовно, до#
поможе юнакам у майбутньому стати достой#
ними представниками офіцерського корпусу.
Щодо традицій, то їх потрібно відроджувати.
Саме на таких заходах у чоловіків виховується
поважне ставлення до протилежної статі і,
взагалі, майбутній офіцер має бути зразком у
всьому і для всіх».

У цьому році «богунці» вперше відвідали
Кремлівський Кадетський бал. П’ять пар ліцеїс#
тів зі своїми партнершами гідно представили
нашу країну серед росіян, іспанців, казахів та
інших. Організатори заходу високо оцінили
вміння юних українців, про що свідчить їхнє
запрошення на наступний бал, який відбудеть#
ся у 2014 році.

...Дивлячись на молодих людей у білих парад#
них мундирах та бальних сукнях, їхні щасливі
обличчя та посмішки, приходить віра: їх чекає
прекрасне майбутнє. І мине зовсім небагато
часу, коли ці юні ліцеїсти достойно (а інакше
не може і бути!) візьмуть на себе відповідаль#
ність за захист миру, незалежності, цілісності
нашої держави. А в житті немає більшої честі і
більшої заслуги, ніж самовіддано служити Віт#
чизні.

Þð³é ËÀÂÐÎÂ

ТРАДИЦІЇ У ВИРІЇ ВАЛЬСУ

БОГУНІВСЬКИЙ БАЛБОГУНІВСЬКИЙ БАЛ
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ТРАДИЦІЇУ ВИРІЇ ВАЛЬСУ
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МИЛОСЕРДЯ СТОМАТОЛОГІЯ В ПОГОНАХ

Військова стоматологія як спеціальна медична 

галузь не допускає жодного застою. Адже 

життя вимагає впровадження у лікарську прак-

тику більш нових сучасних технологій. Тож і 

військові медики намагаються бути на вістрі цих 

процесів. Так, нещодавно Міністерство оборо-

ни України, зокрема Військово-медичний 

департамент та Центральна стоматологічна 

поліклініка, ініціювало та підтримало разом з 

Міжнародним Альянсом Імплантологів прове-

дення у Головному військово-медичному клініч-

ному центрі «Головний військовий клінічний 

госпіталь» ІV етапу Всеукраїнської благодійної 

акції «Якість життя для наших батьків». Мета – 

безкоштовні встановлення імплантантів і про-

тезування зубів ветеранам та пенсіонерам.

ГОЛЛІВУДСЬКА УСМІШКА
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МИЛОСЕРДЯСТОМАТОЛОГІЯ В ПОГОНАХ

З
ахід проходив за сприянням Міністра оборони 
України Павла Лебедєва, який зазначив: «Наші 
ветерани перемогли фашизм, відстояли свобо-

ду країни, а значить мають право на найглибшу по-
вагу і захист з боку держави і суспільства. Належний 
рівень життя ветеранів – це той мінімум, який ми всі 
повинні забезпечувати».

До Києва з’їхалося 40 медичних бригад з усієї 
України. Столичні медики ознайомили іногородніх 
колег з інноваційними технологіями та шляхами їх 
впровадження у життя. Загалом протягом усієї акції 
військові стоматологи та стоматологи-волонтери 
провели 25 безкоштовних операцій з імплантації зу-
бів ветеранам Другої світової та дітям війни віком від 
70 до 93 років. В операційних госпіталю і поліклініки 
одночасно працювали понад 100 хірургів, лікарів-
протезистів та анестезіологів. Результат їхньої робо-
ти не забарився: більше 20 пацієнтів поважного віку 

МОЖЕ БУТИ І ПІСЛЯ 70
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безкоштовно отримали 125 імплантатів. А для бага-
тьох із них – це щастя!

Справжнє щастя на схилі літ відчув і ветеран ві-
йни, колишній військовий хірург, полковник медич-
ної служби у відставці Володимир Павлов. У свої 76 
він і уявити не міг, що знову зможе чітко та розбірли-
во промовити кожен рядок зі своєї улюбленої україн-
ської пісні: «Я звідси не піду, я звідси не поїду, кохання 
не залишу!..» А як він мріяв відкусити свіже яблучко на 
власній дачі, посмакувати огірками! Тепер залишило-
ся лише дочекатися врожаю. Тож мрії здійснюються. 

Три години знадобилося лікарям, аби зробити ве-
теранів щасливими. На жаль, така послуга за межами 
акції доступна не багатьом. Білосніжна посмішка на 
всі «32» коштує в середньому 10 тис. дол. Нашому ж 
герою операцію провели безкоштовно. 

Не є таємницею, що військові стоматологи завжди 
були й нині залишаються в авангарді професіоналіз-
му. Вони, як ніхто, глибоко усвідомлюють, що для 
впровадження нового передусім потрібна практика. 
І дякувати Богу, що наша держава не бере участі у бо-
йових діях, тож медики у погонах практикуються ви-
ключно у мирних умовах. Статистика тим часом свід-
чить, що характер поранень військовослужбовців у 
період бойових конфліктів минулого століття зазнав 
змін. Так, якщо у Велику Вітчизняну війну щелепно-
лицьові травми становили лише 5-7% від загальної 
кількості поранень, то під час бойових дій в Афга-

ністані їх число зросло до 10-11%, у Чечні – 15-16%, 
а в Іраку – до 20%. Показники є об’єктивними і мають 
своє пояснення: змінюються умови ведення бою, ха-
рактер захисту солдата, види боєприпасів – зміню-
ються й наслідки ураження. Тож військові медики 
мають бути завжди напоготові до нових викликів. 
Це підтверджує і начальник Центральної стоматоло-
гічної клініки МО України, головний стоматолог ЗС 
України, кандидат медичних наук, заслужений лікар 
України Рафік Камалов: «Задум (проведення акції) 

Начальник 
Центральної 

стоматологічної 
клініки МО 

України, головний 
стоматолог ЗС 

України, кандидат 
медичних наук, 

заслужений лікар 
України 

Рафік КАМАЛОВ
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вразив своєю безпрецедентністю. На початку року 
ми надали медичну допомогу десяткам ветеранів ві-
йни у різних містах країни. Хто ще міг впоратися з 
таким завданням? Безумовно, тільки військові».

Водночас акція зіграла ще одну значущу роль. 
Майданчиками для проведення благодійного імп-
лантологічного марафону стали саме військово- 
медичні центри. Сьогодні тільки вони виявилися 
спроможними протягом одного дня прийняти ве-
лику кількість людей. По суті в межах акції відбулися 
військово-медичні навчання з практичним оперу-
ванням. Пацієнтів треба було попередньо госпіталі-
зувати та обстежити, тобто організувати весь комп-
лекс необхідних заходів з перед- і післяопераційним 
доглядом за хворими. Це саме та додаткова турбота, 
до якої не були готовими інші медичні установи, куди 
зверталися організатори. Натомість під час навчання-
співробітництва у військових госпіталях цивільні 
стоматологи отримали корисний досвід, працюючи 
пліч-о-пліч з військовими медиками.

Щодо Центральної стоматологічної поліклініки, 
то, маючи  висококваліфікований персонал та найсу-
часніші стоматологічні технології на рівні провідних 
стоматологічних клінік України, вона є і залишається 
науково-методичною та навчальною базою кафедри 
щелепно-лицевої хірургії і стоматології Української 
військово-медичної академії, де проходять підготов-
ку військові стоматологи. У її стінах регулярно про-
водяться заняття під егідою Асоціації стоматологів 
України. Крім того, поліклініка – колективний член 
Асоціації стоматологів України та Міжнародної ака-
демії комп’ютерних наук і систем. Незабаром заклад 
відкриє свій перший філіал-відділення на 23 крісла у 
Шевченківському районі столиці по вулиці Мельни-
кова. Це додасть зручності в обслуговуванні не лише 
військових, а й соціально незахищених людей похи-
лого віку. 

Акція зайвий раз підтвердила: стоматологічна 
імплантація не має вікових обмежень. У цьому на 
власному досвіді переконалися і 70, і 90-річні паці-

єнти. Штучні зуби, які фіксуються на імплантатах, не 
потрібно знімати, вони служать як справжні та не ви-
магають особливого догляду.

Нагадаємо: в Україні цей проект ініціював ще 
у 2010 році професор, президент Міжнародного 
Альянсу Імплантологів Ярослав Заблоцький. Лише за 
три роки своєї діяльності проект став одним із най-
більших у світі. Географія його поширення Україною 
охопила міста: Київ, Сімферополь, Одесу, Севасто-
поль, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ, Черкаси. У 
період від 2010 до 2012 року було встановлено майже 
1600 зубних імплантатів близько 400 особам похи-
лого віку. До акції активно залучалися фахівці відпо-
відних лікувальних закладів Міністерства оборони 
України, державних та приватних установ з охорони 
здоров’я. А цьогоріч ідею українських імплантологів 
зголосилися підтримати їхні колеги із 20-ти країн 
світу: Бразилії, Латвії, Литви, Польщі, Росії, Іспанії, Ві-
рменії, Румунії, США, Молдови, Нідерландів, Німеччи-
ни, Франції, Швеції, Білорусі, Киргизстану, Азербай-
джану, Болгарії, Бельгії та Кіпру.

Проект офіційно схвалили одна з найавторитет-
ніших професійних спільнот світу – Європейська 
Асоціація Остеоінтеграції та винахідник сучасної 
стоматологічної імплантації, професор Пер-Інгвар 
Бранемарк. За його словами, «ця ініціатива має бути 
підтримана більшістю людей в усьому світі. Стомато-
логічна імплантація була винайдена з метою мінімі-
зувати страждання тих, хто втратив свої зуби з різних 
причин. Дякуючи цьому дуже особливому проекту, 
якість життя людини докорінно змінюється». 

Важко не погодитися з цією думкою. Адже для ци-
вілізованого світу беззубість – це інвалідність. Євро-
пейський стандарт якості життя передбачає, що су-
часна людина повинна мати зуби незалежно від віку. 
Тому нині  українські військові стоматологи разом з 
лікарями-волонтерами є першими у світі, хто безко-
штовно повертає людям, чий «день вечоріє», справжній 
смак життя. І смакуватимуть вони власними зубами!

Вячеслав ПЕТРОВСЬКИЙ

СТОМАТОЛОГІЯ В ПОГОНАХ
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«СПЕЦНАЗ»

ДОВІДКА «ВУ»

Як правило, завдання для спец�
призначення можуть передбачати:

– виявлення, блокування та лікві�
дацію незаконних збройних фор�
мувань, а також диверсійно�розві�
дувальних груп держави, яка про�
тистоїть;

– ведення розвідки важливих
державних та військових об’єктів
противника, проведення спеціаль�
них заходів, а також бойових дій на
підприємствах його воєнно�про�
мислового комплексу, об'єктах опе�
ративного тилу і комунікаціях;

– підготовку відповідної бази для
руху опору, формування, навчання і
забезпечення партизанських загонів.

Відповідно можуть визначатися й
інші завдання, як�то участь у проти�
дії диверсіям і терористичним ак�
там, в антитерористичних операці�
ях, проведенні евакуації, рятуванні
громадян із районів кризових ситу�
ацій тощо.

Н
еобхідність цього кроку наглядно
демонструює світовий досвід
конфліктів в Іраку, Чечні, Афга#
ністані, Лівії. Зауважимо, що у

2008 році в Грузії 35#40% змісту дій угрупо#
вання ЗС Російської Федерації являли со#
бою саме спеціальні дії.

У  2012 році американський президент
Барак Обама презентував нову стратегію
воєнної безпеки США, де значну частину
завдань передбачено виконувати шляхом
проведення спецоперацій. Не відстають і
наші сусіди. Румунія та Білорусь уже мають,
а Росія активно створює такі структури.

Фахівці стверджують, що «спецназу» про#
тивника ефективно протистоятиме саме
наш власний «спецназ», і одночасно про#
понують розглядати перелік спецоперацій,
який охоплює широкий спектр реагування
на загрози безпеці держави у воєнній та ін#
шій сферах.

Перспективи
Спочатку такі операції розцінювалися як

розвідувально#диверсійні (наприклад, зни#
щення засобів ядерного нападу) чи ліквіда#
ційні, потім набули поширення терміни
«партизанські (контрпартизанські)» та
«повстанські», а паралельно, як спеціальні,
почали розглядатися й операції «психоло#

гічної війни». У середині 80#х років у США,
а згодом і в інших країнах домінує єдиний
підхід до визначення спецоперацій, що був
закріплений у відповідних статутах та нас#
тановах і отримав офіційне визнання на
законодавчому рівні.

Під терміном «спеціальна операція» пе#
реважно розуміється комплекс дій, що від#
буваються в інтересах країни та її зброй#
них сил. До них відносяться спеціальна
розвідка; робота із цивільним населенням;
інформаційні, передусім інформаційно#
психологічні операції; боротьба з терориз#
мом та поширенням наркотиків, контра#
банди зброї; сприяння в області гуманітар#
них акцій; надання військової допомоги
іноземним державам; розшук і порятунок
людей; приховані спеціальні акції, що здій#
снюються за вказівкою президента, уряду
або міністра оборони країни. 

З точки зору деяких російських фахівців,
спеціальна операція є вищою формою спе#
ціальних дій об’єднань ЗС та інших військ
Російської Федерації. Так, на Північному
Кавказі мала місце спеціальна (контртеро#
ристична) операція, яка пізніше перейшла
в іншу форму, а саме – систематичних спе#
ціальних дій. Поєднання практичних мож#
ливостей підрозділів спеціального призна#
чення та теоретичних напрацювань і
призвело до появи принципово нової
структури, що одержала статус – сили спе#
ціальних операцій (ССпО).

Операція США в Афганістані продемонс#
трувала, що невелике за чисельністю угру#
повання ССпО, за умови його ефективного
застосування і забезпечення, здатне само#
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стійно вирішувати завдання оперативно#
стратегічного рівня. Спеціальна підготовка
цих сил до боротьби з іррегулярними фор#
муваннями та партизанськими загонами в
умовах важкодоступної місцевості визна#
чила їх важливість для досягнення цілей.

Продовженням афганського досвіду ста#
ли події в Лівії, де ССпО зарубіжних країн
відіграли значну роль. 

На сьогодні склалася знакова ситуація,
коли протистояти концепціям, уже реалі#
зованим західними країнами в операціях
«Шок і трепет», «Перевершуюча сила»,
«Стратегічний параліч», «Світанок Одисея»
тощо, на перший погляд, практично не#
можливо. Однак це стосується переважно
класичних підходів до звичайних озбро#
єнь, організації військ, традиційних форм і
способів їх застосування. Разом з тим кон#
флікти сучасності доводять, що в основі
спеціальних операцій – використання спе#
ціального методу ведення збройного про#
тиборства.

Фахівці вважають: саме у складі ССпО до#
цільно зосереджувати основні сили та за#
соби для ведення інформаційної протидії, у
тому числі інформаційно#психологічної,
інформаційно#технічної. Невипадково ми
все частіше зустрічаємо словосполучення
«комп’ютерний спецназ», який вже став ре#
альністю в арміях багатьох держав. Прий#
шов час усвідомити, що ССпО та спецприз#
наченці все більше поєднують у собі силову
та інтелектуальну складові.

У 2008 році було створено Африканське
командування ЗС США. Через три роки на
Африканському континенті відбулося де#
кілька «кольорових революцій». У більшос#
ті випадків (за винятком Лівії) збройна си#
ла застосовувалася мінімально, основні по#
дії розгорталися в інформаційному прос#
торі. Їхнє детальне вивчення показало, що
вони стали результатом комплексу спеці#
альних операцій на стратегічному, опера#
тивному та тактичному рівнях. 

До нових обрисів
У світі існують два погляди на створення

ССпО – екстенсивний та інтенсивний.
ССпО ЗС США є прикладом першого. Їхня
чисельність зростає і складає вже близько
60 тис. осіб. Інтенсивний шлях обрала Ве#
лика Британія, де чисельність ССпО хоча і
зросла за останній час, проте кількість осо#
бового складу в бойових підрозділах прин#
ципово не змінюється (22#й полк «SAS» – до
300 чол.).

Існують також різні моделі створення
ССпО: 

координаційна – коли адміністративна й
оперативна функції належать видам ЗС, а
на рівні ГШ/МО існує орган координації їх#
ньої діяльності;

оперативного підпорядкування – коли
адміністративна функція належить видам
ЗС, а оперативна – спеціально створеному
органу управління;

безпосереднього підпорядкування – коли
адміністративна й оперативна функції на#
лежать спеціально створеному органу уп#
равління.

Слід зазначити, що одним із аргументів,
який застосовують опоненти ідеї ССпО, є
проблема обмежених ресурсів держави
щодо створення ще одного формування у
складі ЗС України. На перший погляд, думка
слушна. Але якщо розглядати її в контек#
стах співвідношення витрат та відповідно#
го приросту бойового потенціалу, то вия#
виться, що за цим критерієм ССпО мають
найвищі показники.

З цього приводу Король Йорданії Абдула
ІІ, який, до речі, свого часу створив та осо#
бисто очолював Командування ССпО у сво#
їй державі, сказав: «Сили спеціальних опе#
рацій мають від 1 до 10 процентів чисель#
ності та бюджету в арміях країн світу. Але
вони можуть залучатися до виконання 90
процентів завдань стосовно національної
безпеки держави у воєнній сфері». 

Відомі й інші розрахунки. Наприклад, за#
купівля одного нового танка дорівнює ут#
риманню упродовж року батальйону (заго#
ну) спеціального призначення. Очевидно,
що для ЗС України необхідне і перше, і дру#
ге. Та змоделюємо ситуацію сучасного во#
єнного конфлікту і спробуємо визначити,
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«Êîëüîðîâ³ 
ðåâîëþö³¿» íà
Àôðèêàíñüêîìó
êîíòèíåíò³ 
ñòàëè ðåçóëüòà-
òîì êîìïëåêñó
ñïåö³àëüíèõ 
îïåðàö³é íà 
ñòðàòåã³÷íîìó,
îïåðàòèâíîìó 
òà òàêòè÷íîìó
ð³âíÿõ.
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хто має більше шансів дійти до лінії безпо#
середнього зіткнення з противником та ви#
конати бойове завдання: новий сучасний
танк чи підрозділи (яких є кілька) зі складу
батальйону? І якою може бути бойова
ефективність кожного? Візьмемо на себе
сміливість стверджувати, що в таких умо#
вах більш затребуваними є саме спецприз#
наченці.

Слід звернути увагу на те, що в більшості
країн світу ССпО були створені як відповідь
на ті чи інші виклики та загрози національ#
ній безпеці. Тобто це не примха чи амбіції
вищого керівництва. Повною мірою зазна#
чене стосується і нашої держави. ССпО –
спроба компенсувати наше відставання в
сучасних далекобійних засобах високо#
точного ураження в необхідній кількості.
Інший чинник – поява завдань мирного ча#
су, вирішення яких найбільш доцільне ме#
тодами спеціальних дій, а в деяких випад#
ках – навіть єдино можливе.

Світова історія свідчить, що ті чи інші
держави потрапляли в ситуацію, коли до#
водилося діяти, керуючись не нормами
права, а принципом доцільності забезпе#
чення реалізації національних інтересів.
Звичайно, такий «привілей» можуть дозво#
лити собі тільки провідні країни світу. Спо#
діваємося, що ми не належимо до держав
«третього світу». 

Існує також думка, що частини і підрозді#
ли аеромобільних військ недоцільно вклю#
чати до ССпО. Але давайте проаналізуємо
досвід інших країн.

ФРН: основу дивізії СпО, крім елітної час#
тини «KSK», складають дві повітрянодесан#
тні бригади.

Республіка Білорусь: основа Командуван#
ня сил спеціальних операцій – одна окре#
ма бригада спеціального призначення та
дві окремі повітряно#десантні бригади.

У 2001 році під час операції в Афганістані
наземний компонент угруповання ЗС США
складався з частин і підрозділів ССпО, а під#
тримували та забезпечували їхні дії пере#
важно підрозділи і частини 10#ї легкої пі#
хотної дивізії СВ.

Чому так? На практиці реалізується прин#
цип сполучення «ядра й оболонки». Ядром
є частини спецпризначенців, оболонкою –
інші сили і засоби, у тому числі аеромобіль#
ні, які забезпечують ефективність дій

«спецназу». Час підтвердив доцільність реа#
лізації такого варіанту в зарубіжних краї#
нах. 

Отже, за умов постійно зростаючого рів#
ня «асиметричних» загроз, особливу роль в
їх ліквідації чи упередженні відігравати#
муть спеціальні методи ведення війни. При
цьому тенденція збільшення ролі сил спе#
ціальних операцій у збройній боротьбі
зростає. Недооцінка їх важливості може
завдати значної шкоди національній без#
пеці держави.

Опоненти можуть заперечити, що наве#
дене є чимось фантастичним і неможли#
вим для ЗС України в сучасних умовах. У
цьому і полягає одна із унікальних та ефек#
тивних властивостей ССпО. Коли в резуль#
таті їхніх дій відбувається саме те, у що ніх#
то не вірить і чого ніхто не очікує. Створен#
ня і розвиток цих структур нездійсненні
без принципових, радикальних та рішучих
дій.

Ñåðã³é ÒÈÒÅÍÊÎ
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У 2012 році американський
президент Барак Обама пре"
зентував нову стратегію воєн"
ної безпеки США, де значну
частину завдань передбачено
виконувати шляхом проведення
спецоперацій.

«Ñèëè ñïåö³àëü-
íèõ îïåðàö³é 

ìàþòü â³ä 1 äî
10 ïðîöåíò³â 

÷èñåëüíîñò³ òà
áþäæåòó â àðì³ÿõ

êðà¿í ñâ³òó. Àëå
âîíè ìîæóòü 

çàëó÷àòèñÿ äî
âèêîíàííÿ 

90 ïðîöåíò³â
çàâäàíü ñòîñîâ-

íî íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè äåðæàâè
ó âîºíí³é ñôåð³».
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«ПАНТЕРА» ПРОТИ ТЕРОРИСТІВ

В
она тривала один тиждень, по завершенні
якого 1400 військовослужбовців французької
армії та 1500 – армії Республіки Чад узяли під

контроль неприступне укриття терористів у долині
Амтетте, яка, завдячуючи своєму географічному
розташуванню, була їхньою справжньою фортецею
та робила їх незримими для оточуючого світу.

Ціна успіху – 2 загиблих бійців французької армії
та 26 військових  Республіки Чад в обмін на понад
100 вбитих бойовиків, захоплення арсеналів, де збе#
рігались тонни крупнокаліберних боєприпасів, гар#
мати, гранатомети тощо.

Операція проходила в три фази в умовах спеки та
гірської місцевості за участю французьких підрозді#
лів, об’єднаних у тактичні групи. А саме: полку мор#
ських піхотинців, бронетанкового полку морської
піхоти, мотопіхотного,  парашутно#десантного, по#
вітряно#десантного іноземного полків та FORCES
SERVAL (військ славнозвісної операції «Сервал», за
яку Президент Франції Франсуа Олланд удостоївся
Премії імені Фелікса Уфуе#Буаньї, що вручається

ЮНЕСКО за внесок у зміцнення миру), а також зброй#
них сил Республіки Чад, які задіяні в операціях у Малі. 

Перша фаза (18#21 лютого) дозволила перекрити
долину, провести первинну рекогносцировку і роз#
відку боєм. 

Другу фазу було розпочато 22 лютого із просуван#
ням двох груп всередину долини. На добре укріпле#
них та обладнаних позиціях фанатичний і загарто#
ваний, до того часу невидимий, противник чинив
опір, тримаючи оборону. Запеклі бої тривали як
вдень, так і вночі із застосуванням різної техніки (са#
мохідних артилерійських установок «CAESAR», вій#
ськових гелікоптерів «Tigre», «Gazelle», броньованої
техніки).

Із прибуттям парашутистів#десантників 26 люто#
го розпочалася третя фаза, коли війська вирушили в
саме серце розташування заколотників, тим самим
дезорганізувавши їхню оборону, знищили екстре#
містське угрупування та послабили осередок його
опору.

Ï³äãîòóâàëà ²ðèíà ²ÆÓÒÎÂÀ

ßñêðàâèì ïðèêëàäîì óñï³øíèõ 
àíòèòåðîðèñòè÷íèõ ä³é º ñïåöîïåðàö³ÿ
«Ïàíòåðà». ¯¿ ñï³ëüíî ïðîâåëè 
ï³äðîçä³ëè çáðîéíèõ ñèë Ôðàíö³¿ 
òà Ðåñïóáë³êè ×àä ó ãîðàõ ²ôîãà 
ó Ìàë³ â ëþòîìó öüîãî ðîêó.



ФОТОКОНКУРС «ГОРДІСТЬ АРМІЇ»

Капітан 

Коваленко Наталія 

Володимирівна – 

заступник командира 

вертольотної еска-

дрилії 11-ї окремої 

бригади армійської 

авіації Сухопутних 

військ Збройних Сил 

України (Херсонський 

гарнізон) фото Олександра ШЕПЕЛЄВА



ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТУРЕЧЧИНА

АНКАРА НА ШЛЯХУ ВІЙСЬКОВОЇ РЕФОРМИ:

ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ОНОВЛЕННЯ

Òóðå÷÷èíà òðàäèö³éíî çàéìàº îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä êðà¿í-÷ëåí³â
ÍÀÒÎ. Ñåðåä îñíîâíèõ ÷èííèê³â, ÿê³ ñóòòºâî âïëèâàþòü íà ñòàí òà
ðîçâèòîê çáðîéíèõ ñèë ö³º¿ êðà¿íè, ñë³ä íàçâàòè ¿õ ïîñò³éíó ó÷àñòü ó
çáðîéíîìó ïðîòèñòîÿíí³ ç êóðäñüêèìè ïîâñòàíöÿìè, ïåâí³ òåðèòî-
ð³àëüí³ ïðîòèð³÷÷ÿ ç Ãðåö³ºþ, à ç íåäàâíüîãî ÷àñó ñèãíàëîì áóòè
íàïîãîòîâ³ ñòàâ ³ êîíôë³êò ó ñóñ³äí³é Ñèð³¿.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
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Єцілком логічним прагнення керівництва будь#
якої країни світу у сфері оборони та націо#
нальної безпеки мати ефективні і боєздатні

збройні сили. Не є винятком у цьому плані і Туреччи#
на, де відбуваються масштабні і суттєві перетворен#
ня, метою яких визначено створення армії «нового
типу».

Слід відразу зазначити, що військові тут традицій#
но грали особливу роль як в житті всього суспільс#
тва, так і в системі державного управління. У бага#
тьох дослідженнях та публікаціях ЗМІ можна зустрі#
ти тези про те, що ЗС Туреччини є стрижнем і фунда#
ментом сучасної турецької держави, заснованої
«батьком усіх турків» Мустафою Кемалем Ататюр#
ком, гарантом її світського характеру і динамічного
розвитку. Це проявляється навіть у процедурі вибору
кандидатури начальника генерального штабу ЗС Ту#
реччини, який призначається особисто президен#
том країни за рекомендацією Ради міністрів і відпо#
відно до турецького «табелю про ранги» займає за
своїм значенням четверту позицію після президен#
та, голови парламенту і прем’єр#міністра. І цілком
природно, що жодне важливе рішення у країні не
приймається без участі головнокомандувача турець#
ких збройних сил.

Не потрібно забувати: Туреччина є членом блоку
НАТО, що  накладає на неї низку важливих завдань і
зобов’язань. Також ця держава вже досить тривалий
час веде боротьбу зі збройними формуваннями
курдських сепаратистів. Хоча останнім часом намі#
тився певний «крен» у цій сфері, так як керівництво
країни прийняло рішення про «недоцільність» ши#
рокомасштабного застосування армійських частин і
підрозділів в операціях такого типу. Відтепер ці фун#
кції буде виконувати переважно жандармерія. Але
для того, щоб вона була здатна впоратися з такими
завданнями, передбачено її посилити армійською
бронетанковою технікою та іншими ресурсами.

СЬОГОДЕННЯ «РАЮ НА ЗЕМЛІ»
Через розвинену індустрію туризму Туреччину на#

зивають «Раєм на Землі». Тож для збереження цього
раю тут велику увагу приділяють збройним силам,
які традиційно є досить потужними і численними не
тільки в регіоні, але й у порівнянні з країнами – сві#
товими лідерами. Маючи загальну чисельність
близько 720 тис. чоловік (за даними 2012#й року),
держава знаходиться в першій десятці країн світу з
найбільшим військовим потенціалом і займає друге
місце за чисельністю серед країн НАТО. Крім того,
тут підготовлено мобілізаційний резерв з 90 тис. чо#
ловік, включаючи 38 тис. – першої черги.

Найбільш численним видом ЗС залишаються сухо#
путні війська – близько 390 тис. військовослужбов#
ців. За інформацією з відкритих джерел, до недав#
нього часу до складу СВ збройних сил Туреччини
входило 9 танкових, 16 механізованих і 11 піхотних
бригад, більша частина яких зведена в чотири по#
льові армії й окреме оперативне угруповання в ту#
рецькій частині острова Кіпр. Також в оперативному
підпорядкуванні командувачів армій 6 окремих ар#
тилерійських полків і 4 полки армійської авіації. Без#
посередньо головнокомандувачу сухопутних військ
підпорядковані 2 піхотних полки, сили спеціальних

операцій (включають 5 бригад «командос» та 2 окре#
мих полки) і так звана бригада «гуманітарної допо#
моги».

Військово#повітряні сили ЗС Туреччини мають у
своєму складі 3 авіаційних командування, 3 окремі
авіаційні бази і командування тилу. Вони налічують
60 тис. особового складу, 21 ескадрилью бойової та
11 ескадрилій допоміжної авіації. Що стосується
парку літальних апаратів, то він нараховує понад 400
одиниць бойових літаків типу NF#5A, F#4E, RF#4E, F#
16C, F#16D (включаючи їх сучасні модифікації), 103
літака військово#транспортної авіації та заправни#
ків, 192 навчальних літака і 40 вертольотів. Також
ВПС Туреччини мають на озброєнні 156 установок
ЗРК наземної ППО типу «Найк#Геркулес» (США) і ЗРК
ближньої дії «Рапіра» (Великобританія).

Військово#морські сили Туреччини організаційно
включають 4 оперативних командування: військово#
морського флоту, Північної військово#морської зо#
ни, Південної військово#морської зони і навчальне.
До складу ВМС Туреччини входять 6 підводних чов#
нів типу 209/1200, 4 підводні човни типу 209/1400 і
4 підводні човни типу 209/1400м. Надводні сили
представлені 19 фрегатами типу «МЕКО», а також
«Олівер Х. Перрі», 7 корветами (у тому числі 1 новий
корвет проекту «Milgem», введений до бойового
складу у 2011 році). Морська авіація ВМС Туреччини
має на озброєнні 6 літаків CASA CN#235, 26 вертольо#
тів типу «Аугуста» і «Сікорський». Також до ВМС краї#
ни входить бригада морської піхоти і сили спеціаль#
ного призначення (3 окремих загони).

ПЛАНИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В основу поточних реформ ЗС Туреччини покла#

дені заходи, визначені «Перспективним планом обо#
ронної розбудови до 2020#2025 років», «Планом мо#
дернізації видів збройних сил на період 2003#2012
років», «Десятирічною програмою закупівель та пос#
тавок до 2025 року» та іншими документами.

Причому згідно з прийнятою в 2007 році держав#
ною програмою «Збройні сили#2014», на кінець ро#
ку передбачається скорочення чисельності сухопут#
них військ до 280#300 тис. чоловік. Цей процес тор#
кнеться й інших видів збройних сил. Даною програ#
мою заплановано суттєве переозброєння армії
сучасними і перспективними зразками ОВТ, особли#
во засобами управління і розвідки.

ТУРЕЧЧИНА

ДОВІДКА «ВУ»

На озброєнні СВ Туреччини налічується
більше 3 тис. танків, 4600 бойових броньова�
них машин (в основному модифікацій аме�
риканського гусеничного БТР М�113, але є та�
кож і БТР радянського та російського вироб�
ництва — БТР�60ПБ і БТР�80), 6110 артсистем
польової артилерії, 2400 установок протитан�
кових засобів («Кобра», «Тоу», «Мілан», «Кор�
нет», «Конкурс»). Також сухопутні війська Ту�
реччини мають армійську авіацію: 44 бойо�
вих вертольота АН�1 «Кобра», 98 одиниць
багатоцільових S�70 «Блек Хоук», 89 — AS.532,
106 — UH�1, 49 — АВ�204/206, Мі�17, які також
використовуються в жандармерії.
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На базі штабів 1#ї і 2#ї польових армій будуть ство#
рені командування відповідно Західної та Східної
груп військ, а вся територія країни у військово#адмі#
ністративному відношенні розділиться на дві части#
ни. Передбачається ліквідація 2 польових армій (3#ї і
4#ї Егейської), створення єдиного командування різ#
новидових угруповань військ оперативного й опе#
ративно#тактичного призначення. Також плануєть#
ся перетворення нинішнього Генерального штабу в
«об’єднаний штаб», якому будуть підпорядковані ко#
мандування видів збройних сил.

Що стосується пріоритетів розвитку видів зброй#
них сил, то вони визначені наступним чином: 

сухопутні війська (СВ) – удосконалення організа#
ційно#штатної структури та мобільності з’єднань і

частин, системи бойового управління, можливостей
щодо проведення спеціальних, миротворчих та гу#
манітарних операцій; збільшення можливості щодо
ведення всіх видів розвідки;

військово#повітряні сили (ВПС) – модернізація та
поновлення літаків, зенітно#ракетних комплексів,
авіаційно#ракетного та радіолокаційного (наземно#
го і бортового) озброєння; вдосконалення системи
управління і тактики бойового застосування авіацій#
них сил та засобів; 

військово#морські сили (ВМС) – поступове скоро#
чення корабельного складу в рамках його карди#
нального оновлення; посилення можливостей фло#
ту з маневрування, протимінної, протичовнової,
протиповітряної оборони; забезпечення ефектив#
ного контролю надводної обстановки; поновлення
запасів засобів ураження, включаючи придбання
протикорабельних ракет; вдосконалення тактики
бойового застосування сил флоту, авіації та морської
піхоти; поліпшення системи матеріально#технічно#
го забезпечення ВМС.

ПРОТИБОРСТВО
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

У сучасних умовах керівництво Туреччини докла#
дає значних зусиль щодо забезпечення кібернетич#
ної безпеки держави. Зокрема, в рамках практичної
реалізації положень нормативного акту «Політика
національної безпеки Туреччини», прийнятого у

ТУРЕЧЧИНА

ДОВІДКА «ВУ»

Основними компонентами збройних сил
Туреччини є сухопутні війська, військово�по�
вітряні і військово�морські сили. Також до
силових структур, які істотно доповнюють
потенціал ЗС, додатково відносять сили жан�
дармерії і берегової охорони (організаційно
входять до складу Міністерства внутрішніх
справ). Причому в державі відпрацьовано
механізм переходу, в разі необхідності, жан�
дармерії і берегової охорони під командуван�
ня Генерального штабу.
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жовтні 2010 року, президент країни схвалив рішення
Ради національної безпеки про відповідне вдоскона#
лення законодавчої бази та розвиток підрозділів
збройних сил.

Також у країні під загальним керівництвом
прем’єр#міністра розробляються «Стратегічний
план кібернетичної безпеки» та «Стратегія кібербез#
пеки Туреччини», роботу над якими планується за#
вершити у поточному році. Одночасно керівництво
міністерства оборони Туреччини вже здійснює пер#
шочергові заходи щодо поетапного створення Ко#
мандування з кібернетичної безпеки, а саме:

– на першому етапі (2011#2012 роки) у складі Гене#
рального штабу ЗС Туреччини створено організацій#
не ядро майбутнього командування – групу з кібер#
безпеки у складі 8 осіб. Подальше доукомплектування
цієї групи передбачається за рахунок відповідних
спеціалістів, підготовка яких здійснюється в Академії
національної безпеки Туреччини (м. Анкара);

– на другому етапі (2012#2014 роки) на базі орга#
нізаційного ядра планується розгортання Команду#
вання з кібернетичної безпеки, яке матиме у своєму
складі координаційний центр, а також окреме бюд#
жетне фінансування. У командуванні будуть впро#
ваджуватись сучасні програмно#апаратні засоби,
розроблені провідними турецькими компаніями
«НАVЕLSАN» і «ROKETSAN». Для забезпечення діяль#
ності майбутньої структури від кожної з цих компа#
ній планується залучити до 10#15 цивільних спеці#

алістів за відповідною спеціалізацією, які отрима#
ють попередню військову підготовку. Одночасно
розпочнуться роботи зі створення захищеної ло#
кальної мережі з власними серверними потужнос#
тями;

– на третьому етапі (2014#2016 роки) заплановано
формування підпорядкованих структур – управлінь
кібербезпеки в штабах польових армій і відділів кі#
бербезпеки у штабах армійських корпусів.

Слід зазначити, що Командування з кібернетичної
безпеки за своїм статусом відповідатиме Команду#
ванню армійського корпусу (командувач – тризірко#
вий генерал) і підпорядковуватиметься безпосеред#
ньо начальнику Генерального штабу.

ОНОВЛЕННЯ АРСЕНАЛІВ
Безумовно, будь#яка реформа втрачає сенс без на#

лежного оновлення арсеналів збройних сил. Депар#
тамент оборонної промисловості («SSM») міністерс#
тва оборони Туреччини нещодавно представив план
розвитку найбільших оборонних проектів на 2012#
2016 роки.

Зокрема, вже в липні 2012 року Туреччина розпо#
чала масове виробництво армійської штурмової
гвинтівки «Mehmetcik#1», розробленої на базі ні#
мецької «Heckler & Koch» HK416. До кінця 2013#го
буде завершено проект ударного вертольота «Atak»,
а до 2014#го – безпілотного літального апарата
«Anka». До кінця 2015 року планується закінчити
розробку турецького основного бойового танка
третього покоління «Altay». До 2016#го – будівниц#
тво першого турецького есмінця. 

У цілому, з 2011 року SSM представив понад 280
різних проектів у галузі оборонної промисловості.

ТУРЕЧЧИНА
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Загальна вартість контрактів, підписаних тільки в
2011 році, сягнула 27,3 млрд дол.

Протягом п’яти років Туреччина має серйозний
намір вивести національну оборонну промисло#
вість у десятку найбільших у світі. Загальний обсяг
військового експорту на 2016 рік, за розрахунками
Департаменту оборонної промисловості, повинен
скласти 8 млрд дол., з яких 2 млрд дол. припаде на ае#
рокосмічну галузь.

Сьогодні для Туреччини особливої актуальності
набули заходи, спрямовані на реалізацію основних
проектів модернізації ОВТ в інтересах потреб ЗС: 

– створення «національного танку». Вартість проек#
ту – понад 10 млрд дол. Планується закупівля 250 оди#
ниць. У січні 2011 року турецька компанія «Otokar»
вже представила зразок національного танку «Altay»;

– заміна парку бойових вертольотів армійської
авіації СВ на нові моделі, які представлятиме «верто#
літ тактичної розвідки та ударний». Загальна вартість
угоди складає близько 1,2 млрд євро;

– закупівля 2720 тактичних колісних автомобілів,
413 штабних та 448 вантажних машин спільного ту#
рецько#британського виробництва;

– оснащення підрозділів ППО СВ сучасними зеніт#
ними ракетними комплексами: до 45 ЗРК T#LALAD#
MIS виробництва турецької компанії «ROKETSAN»;

– придбання в Італії та США близько 200 ударних,
транспортно#десантних (CH#47F) і багатоцільових
вертольотів. Загальна сума контрактів – понад 7
млрд дол.;

– постачання ракет з лазерним управлінням класу
«повітря#земля» виробництва турецької компанії
«ROKETSAN». Серійне виробництво мало розпоча#
тися у 2010 році;

– заміна 5,56#мм автоматичних гвинтівок HK33E
на 7,62#мм автоматичні гвинтівки «Mehmetcik#1» ту#
рецького виробництва;

– придбання у США 116 бойових літаків типу F#
35A «Lightning II» та  30 винищувачів F#16 Block 50.
Загальна сума контрактів – понад 14 млрд дол.; 

– придбання «літака дальнього радіоелектронного
виявлення та управління». Розглядалося питання за#
купівлі в американській компанії «Боінг» літака ДРЛВ
E#737#700 AEWC (на базі літака «Боінг#737»), а також
надання наземної та логістичної підтримки. Перший
літак мав надійти на початку 2011 року, проте корпо#
рація «Боінг» повідомила про перенесення на невиз#
начений термін строків поставок, мотивуючи необ#
хідністю проведення додаткових випробувань цих
літаків;

– оснащення військ ППО країни 12 зенітними ра#

кетними комплексами великої дальності дії (загаль#
на сума контракту до 4 млрд дол.). У тендері на пос#
тачання таких систем беруть участь американські
компанії «Lockheed Martin» та «Raytheon» (з пропози#
цією удосконаленого комплексу ПРО на малих та ве#
ликих висотах PAC#3), китайська корпорація «China
National Precision Machinery Import and Export Cor#
poration» (із системою ПРО HQ#9),  російська корпо#
рація (із системами ППО/ПРО С#300 або С#400);

– розробка турецькою компанією «Turkish Aeros#
pace Industries» бойового і навчально#тренувального
літаків, а також безпілотних літальних апаратів. На
цей проект протягом двох років передбачається ви#
ділити близько 20 млн дол.;

– поповнення «національними кораблями» за про#
ектом «Milgem». Перший корвет цього типу «Хейбе#
ліада» спущено на воду наприкінці 2008 року. Загаль#
на вартість проекту складає 1,2 млрд дол.; 

– будівництво за сприяння фірм ФРН для потреб
ВМС 6 дизель#електричних підводних човнів типу
214 з повітрянонезалежними енергетичними уста#

ТУРЕЧЧИНА
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новками. Загальна сума контрактів – близько 3 млрд
дол.; 

– створення за участю компаній Італії та Франції
космічної системи оптико#електронної розвідки
«Goktiirk». Вартість складає близько 380 млн дол.; 

– модернізація турецькою фірмою «Savunma Tek#
nolojileri ve Muhendislik» дизель#електричних під#
водних човнів типу 209/1200 «Atilay». Передбачаєть#
ся удосконалення перископів, електронного облад#
нання та торпедних апаратів для забезпечення
стрільби важкими торпедами Mk48 Mod.6 американ#
ського виробництва;

– будівництво для потреб сил берегової охорони
на верфях країни патрульних кораблів водотоннаж#
ністю близько 600 т. Планується оснащувати облад#
нанням виробництва підприємств турецького ВПК.

Зауважимо, що зовсім недавно в Туреччині відкри#
ли перший у країні танковий випробувальний
центр, який оснащено на рівні сучасних і передових
світових центрів. Саме тут проходив випробування
новий турецький танк «Altay».

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Конституція Турецької республіки визначає, що

служба в збройних силах є правом і обов’язком кож#
ного громадянина країни. Сьогодні у цій державі
призову на військову службу підлягають військово#
зобов’язані чоловіки при досягненні 20#річного віку
незалежно від рівня освіти та соціального статусу.
Але командування турецької армії намагається тран#
сформувати кадрову політику в армії таким чином,
щоб до неї потрапляли люди з кращими фізичними,
розумовими та високими моральними якостями.

Зазначене досягається шляхом введення багато#
рівневої системи відбору і розстановки кадрів на по#
садах, починаючи від молодших командирів, закін#
чуючи впровадженням планів добровільного прин#
ципу комплектування армії. Це дозволяє кадровим
органам розширити «поле вибору» і значно підви#
щити критерії добору особового складу.

Важливе значення командування турецької армії
також надає питанню професійної підготовки офі#
церського складу. Для цього в країні створена бага#
торівнева система. Особисті симпатії того чи іншого
командира або начальника можуть, звичайно, вра#
ховуватися при призначенні військовослужбовця на
ту чи іншу посаду, але з кожним роком цей суб’єктив#
ний фактор все більше зводиться до нуля. У першу
чергу при розгляді кандидатури військовослужбовця
для просування по службі звертається увага на рівень
його професійної підготовки, термін вислуги в армії,
реальний досвід і ряд інших факторів.

У турецькій армії призовник цілком офіційно мо#
же внести істотні «корективи» в термін своєї строко#
вої служби за допомогою грошей. Наприклад, той,
хто більше 3 років живе на постійній основі за кор#
доном і здатний заплатити оборонному відомству
країни еквівалент, рівний 10 тис. євро (можна навіть
частинами), майже автоматично скорочує термін
свого «священного обов’язку» до 21 доби. Для тих,
хто має вищу освіту, передбачено також суттєве ско#
рочення терміну дійсної служби від 12#16 до 8 міся#
ців з одночасним підвищенням її статусу від рядово#
го до офіцера#резервіста. При цьому в Туреччині не
скаржаться на значний некомплект кадрів у нижчих
командних посадах або неможливість укомплекту#
вати посади рядових і капралів достатньою кількіс#
тю особового складу.

Наведені шляхи розвитку ЗС Туреччини дозволя#
ють військово#політичному керівництву мати в пер#
спективі потужні збройні сили, що реагуватимуть на
кожен сигнал загрози національній безпеці країни.

Ñåðã³é ÒÈÒÅÍÊÎ

ТУРЕЧЧИНА
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Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ â Îäåñ³ ç
íåîô³ö³éíèì äðóæí³ì â³çè-
òîì ïåðåáóâàëè íàâ÷àëüíèé
êîðàáåëü «Ñîêóëëó Ìåõìåò
Ïàøà» òà òðàíñïîðòíå ñóä-
íî «²ñêåíäåðóí» ÂÌÑ Òóðå÷-
÷èíè. 

900т у р е ц ь к и х
в і й с ь к о в и х
моряків, з

яких 500 курсантів, завітали
до Південної Пальміри, аби
поглибити співробітництво
між двома країнами у військо#
вій та культурній сферах.

«Наш візит дружби – це да#
нина поваги до вашої держа#
ви. Він здійснюється в рамках
морського походу, під час
якого курсанти Військово#
морської академії Туреччини
удосконалюють свої практич#
ні навички та навчаються пра#
вильно поводитися у морі. Ми
багато чули про Одесу і раді,
що маємо змогу ознайомити#
ся із цим містом, його насе#
ленням та дивовижною архі#
тектурою», – зауважив коман#
дир морського походу капі#
тан 1#го рангу ВМС Туреч#
чини Сінан Сюрер. 

Старший морський началь#
ник Одеси капітан 1#го рангу
Євген Кінзерський тепло при#
вітав іноземних партнерів з
прибуттям на українську зем#
лю.

Гості ознайомилися з істо#
ричною спадщиною леген#
дарного міста, провели низку
протокольних зустрічей із ке#
рівництвом обласної і міської
виконавчої влади, представ#
никами Генерального кон#
сульства Республіки Туреччи#
на та позмагалися на міні#
футбольному майданчику з
курсантами Одеської націо#
нальної морської академії.

На своїх суднах турки орга#
нізували «дні відкритих две#
рей», а відтак – місцеві жителі
та гості Одеси отримали мож#
ливість ознайомитися з їх#
ньою технічною складовою, а
також побутом та життєдіяль#
ністю екіпажів.

Â’ÿ÷åñëàâ Ä²ÎÐÄ²ªÂ

Ôîòî Îëåêñàíäðà ØÅÏÅËªÂÀ
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Україна і США присту-
пають до спільної утилі-
зації твердого ракетно-
го палива стратегічних 
м і ж к о н т и н е н т а л ь н и х 
балістичних ракет РС-
22 («Сатана») на потуж-
ностях Павлоградського 
хімічного заводу, що на 
Дніпропетровщині.

Церемонія відкриття 
виробничої лінії відбу-
лася 21 травня за участю 
Президента України Ві-
ктора Януковича і глави 
дипломатичної місії США 
в Україні Джона Теффта. 

У рамках домовле-
ностей, досягнутих між 
Віктором Януковичем 
і Бараком Обамою у 
2010 році, спорудження 
об’єкту фінансували Спо-
лучені Штати.

«Символічним є той 
факт, що вилучення й 
утилізація твердого ра-
кетного палива, а також 
корпусів ракетних двигу-
нів міжконтинентальних 

балістичних ракет про-
ходить саме на Павло-
градському хімічному за-
воді, який за радянських 
часів його виробляв», 
- наголосив Президент 
України.

Створення на Пав-
лоградському хімзаводі 
сучасної та екологічно 
безпечної технологічної 
лінії дозволить Україні 
уникнути небезпечних 
наслідків від зберігання 
ядерної зброї на її тери-
торії.

У свою чергу, Джон 
Теффт зазначив, що 
агентство міністерства 
оборони США, почина-
ючи з 1999 року, вклало 
194 млн дол. на демон-
таж, зберігання та зни-
щення твердого ракет-
ного палива та корпусів 
двигунів.

У даний час на заводі 
готують до утилізації 99 
корпусів і 4 тис. т  твер-
дого ракетного палива. 

Камуфляж бойової техніки по-
чали застосовувати в колишньому 
СРСР у 1930-х роках. Після Дру-
гої світової війни і до середини 
1980-х уся військова техніка була 
однотонною. При цьому перед-
бачалося, що під час бойових дій 

вона може бути оперативно пере-
фарбована в камуфляж. Наприкін-
ці 1980-х років у сухопутні війська 
почали надходити танки Т-80У і 
бойові машини піхоти БМП-3, які 
вже на заводі фарбували у камуф-
ляж.

У 2004-2009 роках із міркувань 
економії техніка надходила до під-
розділів в однотонному забарв-
ленні. У 2009-му наказом Анатолія 
Сердюкова, який на той час обі-
ймав посаду міністра оборони Ро-
сії, для всієї наземної техніки був 
введений трикольоровий камуф-
ляж. У ньому допускалися кольо-
ри: ясно-зелений, темно-зелений, 
сіро-зелений, ясно-жовтий, сіро-
жовтий, сіро-коричневий, сірий, 
світло-сірий і чорний.

У грудні 2012 року стало відомо, 
що міністерство оборони Росії від-
мовилося від фарбування літаків 
ВПС виключно в камуфляж із сірих 
відтінків. Тепер при фарбуванні 
авіаційної техніки на заводах ви-

Відтепер з ракетних кор-
пусів робитимуть буді-

вельні суміші і техноло-
гічну сіль. 

«САТАНУ» НА СІЛЬ

КАМУФЛЯЖ   

УКРАЇНА-США

РОСІЯ
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На 11-й Міжнародній 
виставці військової техні-
ки «IDEF-2013» у Стамбу-
лі українська продукція, 
представлена Державним 
концерном «Укроборон-
пром», викликала ціка-
вість у представників 
іноземних делегацій. 
Традиційною перевагою 

українських систем ви-
сокоточного озброєння 
є високий рівень якості і 
технологічності за більш 
вигідною у порівнянні з 
іноземними аналогами 
ціною.

Виставка засвідчила 
перспективи співробіт-
ництва України з іншими 

    СКАСОВУЄТЬСЯ

«IDEF-2013»: ПЕРСПЕКТИВИ 
СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

УКРАЇНА

державами, зокрема із за-
снування нових спільних 
проектів. 

На стенді ДК «Укробо-
ронпром» були вистав-
лені макети протитан-
кових керованих ракет 
«Фаларик 90», «Фаларик 
105», «Стугна», «Комбат», 
ракети калібру 120 мм та 
макети пострілу з цими 
ракетами, а також макети 
протитанкових керова-

них ракет Р-3, Р-2С, Р-2В, 
Р-2М та транспортно-
пускових контейнерів до 
них. 

Крім того, були пред-
ставлені натурні зразки 
переносного протитан-

кового ракетного комп-
лексу «Скіф» та системи 
РЕП «Адрос», макети ке-
рованого артилерійсько-
го снаряду «Квітник-155-
ЕП», малого десантного 
корабля на повітряній по-
душці проекту 958, бро-
нетранспортерів БТР-4, 
БТР-3Е1 та МТ-ЛБ.

користовують декілька кольорів, 
характерних для місця базування 
літаків і вертольотів.

Цього року міністр оборо-
ни Росії Сергій Шойгу затвердив 
тимчасовий регламент фарбуван-
ня озброєння і військової техні-
ки. Згідно з новою системою на 
техніку не наноситимуть камуф-
ляж. Її планується фарбувати в су-
цільні кольори, які вибиратимуть 
у залежності від місця дислокації 
частин: темно-зелені, ясно-зелені 
або хакі. 

Проекти розфарбовування для 
кожного типа бойових машин бу-
дуть підготовлені до кінця літа 2013 
року. Зараз існує декілька методич-
них посібників і настанов, що ре-

гламентують ці роботи. Командир 
підрозділу має право самостійно 
вибрати кольори для бойових ма-
шин. Цей процес може виконува-
тися власними силами підрозділу. 
За півтори години фарбування од-

ного танка Т-72 або Т-90 в серед-
ньому витрачається близько 40 кг 
фарби. Згідно з правилами, діючи-
ми на даний час, перефарбовуван-
ня бойових машин має проводити-
ся двічі на рік.
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продукцію військового призначен-
ня, найсучаснішу нам все одно ніхто 
не продасть, але ми готові купувати 
технології та їх носіїв, світлі голови 
і золоті руки, організовувати пере-
їзд у нашу країну», – заявив Рогозін. 
Він також зазначив, що у вирішенні 
питання «імпорту мізків» Росія го-
това надавати висококваліфікова-
ним фахівцям право на роботу, а 
кращим із них – громадянство. Пла-
нується протягом семи років підви-
щити кваліфікацію близько 200 тис. 
інженерно-технічних працівників 
ОПК. «Кадри вирішують все», – під-
креслив віце-прем’єр-міністр і до-
дав, що зарплата у даній галузі збіль-
шуватиметься.

Міністр національної 
оборони Польщі Томаш 
Семоняк схвалив «План 
технічної модернізації 
збройних сил Республі-
ки Польща на 2013-2022 
роки». Даний документ 
передбачає виділення 
у зазначений період на 
потреби оборони краї-
ни 127,7 млрд дол.

Планується, що на за-
ходи технічної модер-
нізації буде направлено 
34,2% із вказаної суми 
– близько 43,7 млрд дол. 
Загальна чисельність 
збройних сил Польщі 
у передбачений період 
складатиме 120 тис. вій-
ськовослужбовців. 

Серед основних на-
прямів модернізації 
збройних сил названі: 
• формування протира-

кетного компонента 
в складі національної 
системи ППО; 

• закупівля ЗРК різної 
дальності (середньої 
дальності «Вісла», ма-
лої дальності «Нарев», 

близької дії «Попрад», 
ПЗРК «Перун»);

• прийняття на озбро-
єння літаків військово-
транспортної авіації;

• закупівля для ВПС ре-
активних учбово-тре-

нувальних літаків AJT 
(Advanced Jet Trainer);

• поставка в рамках мо-
дернізації РВіА нових 
155-мм самохідних 
гаубиць «Краб», 120-
мм самохідних міно-

метів «Рак», РЛС арти-
лерійської розвідки 
«Лівец»;

• модернізація осно-
вних бойових танків 
«Леопард-2А4»;

• придбання додатко-
вих багатоцільових 
бро не транспортерів 
«Росомаха»;

• поставка додаткових 
ПТРК «Спайк»;

• закупівля розвідуваль-
них і розвідувально-
ударних безпілотних 
літальних апаратів;

• закупівля транспорт-
них вертольотів і вер-
тольотів вогневої під-
тримки;

• прийняття на озбро-
єння комплектів інди-
відуальної екіпіровки 
військовослужбовця 
«Титан»;

• впровадження гло-
бальної системи авто-
матизованого управ-
ління C4ISR;

• поставка роботизо-
ваних систем і трена-
жерів.

АМБІТНИЙ ПЛАН МОДЕРНІЗАЦІЇ АРМІЇ

КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕРосія запрошуватиме фахівців із 
сусідніх країн для роботи на заводах 
оборонно-промислового комплексу 
(ОПК). Про це заявив віце-прем’єр-
міністр РФ Дмитро Рогозін.

Він підкреслив, що кадрова про-
блема в оборонно-промисловому 
комплексі – головна, і від її вирі-
шення залежить розвиток ОПК Ро-
сії. Так, на даний час підприємства 
оборонно-промислового комплексу 
потребують фахівців різного про-
філю. Сьогодні нестача інженерів-
конструкторів складає 22%, 
інженерів-технологів – 17%, а дефі-
цит токарів, слюсарів – понад 40%. 

«Ці кадри треба готувати в Росії, 
але також шукати за кордоном, перш 
за все, в країнах ближнього зарубіж-
жя, серед наших співвітчизників. Ми 
не купуватимемо за кордоном готову 

ПОЛЬЩА

РОСІЯ
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На американських 
військових кораблях 
з’явиться лазерна зброя, 
здатна, зокрема, вражати 
безпілотники.

В і й с ь к о в о - м о р с ь к і 
сили США вперше оснас-
тять один зі своїх кора-
блів системою лазерної 
зброї, яка може збивати 
безпілотні літаки, блоку-
вати судна і «засліплю-
вати» датчики супротив-
ника. Прототип бойової 
лазерної установки, який 
обійшовся Вашингто-
ну у майже 32 млн дол., 
буде розміщено вже у 
2014 році поблизу бере-
гів Ірану – на базі «Понс» 
у Перській затоці. В аме-
риканському конгресі 
вже заявили, що нова 
зброя надає військово-
морському флоту «іс-
торичні можливості». 
«Оснащення кораблів 
ВМФ бойовими лазер-
ними установками може 
привести до змін у мор-
ській тактиці, дизайнах 

суден і планах закупівель 
для корабельної зброї, 
що для флоту „змінить 
правила гри“ так само, як 
поява корабельних ракет 
у 1950-х роках», 
– йдеться в допо-
віді дослідницької 
служби конгресу. 

Вогневу міць 
експерименталь-
ної зброї Пентагон 
продемонстрував 
у спеціально випу-
щеному відео. Пе-
ред очима глядача 
лазерна гармата 
захоплює в якості 
цілі безпілотний 
літак і миттєво 
збиває його, той 
вибухає і падає в 
море.

Серед пере-
ваг лазера – низька вар-
тість боєприпасів. Один 
постріл, за даними вій-
ськових, обійдеться в 
1 дол. Це у багато разів 
дешевше пусків ракет-
перехоплювачів, кожен з 

яких обходиться майже в 
1,4 млн дол. Крім того, за 
умови, якщо судно гене-
рує електрику, імпульси 
будуть необмежені. Про-

мінь може досягти своєї 
мети зі швидкістю світла і 
може відслідковувати цілі, 
що швидко рухаються.

Втім є у лазера і не-
доліки. Зокрема, зброя 
ефективно не функціонує 

в умовах поганої погоди 
або туману. Також лазер-
ний промінь може бути 
розсіяно водними випа-
рами, димом, піском або 

пилом. Крім того, він є 
зброєю «прямої видимос-
ті», що надає супротивни-
кам шанс вжити контрза-
ходів, замаскувавши судна 
або літаки за поверхнями, 
відбиваючими промінь.

ВМС ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ЛАЗЕРАМИ

НА ОЗБРОЄННІ – 
НАДУВНІ ТАНКИ 
І ЛІТАКИ

З 2012 року макети військової 
техніки офіційно прийняті на по-
стачання збройних сил Російської 
Федерації. При цьому на експорт за 
кордон подібна продукція не надхо-
дитиме.

За словами заступника генераль-
ного директора компанії «Науково-
виробниче підприємство „РусБал“ 
(«Російський балон»)» Віктора Тала-

нова, ЗС Росії з 2014 року почнуть за-
купати надувні макети танків, літаків і 
ракетних комплексів.

Пневмомакети складатимуться із 
каркасу, обтягнутого повітронепро-
никною оболонкою. Кожен макет 
бойової техніки міститиме теплові 
та радіолокаційні імітатори, енерго-
блок, вентилятор. Усі макети можуть 
перевозитися автомобільним, мор-

ським і повітряним транспортом без 
будь-яких обмежень. Мова йде, зо-
крема, про пневмомакети танків Т-72 
і Т-80, винищувачів Су-27 і МіГ-31, а 
також деяких ракетних комплексів 
різного призначення.

Закупівлі будуть проходити в 
рамках держпрограми озброєння до 
2020 року за статтею «Закупівля мас-
кувальної та імітаційної техніки».

РОСІЯ

США
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НОВИНИ

США

РОСІЯ

КОМАНДНИЙ    

НОВИЙ ЛЕГКИЙ      АРМІЙСЬКА 
МОДА 

ЗМІНЮЄТЬСЯ

Американські морпехі в Афга-
ністані використовують найсучас-
ніші технології для управління, об-
робки інформації, контролю над 
місцевістю. І в цьому їм допомагає 
«командний пункт майбутнього». 

Армія США використовує безліч 
комп’ютерних систем для плану-
вання й оперативного управління 
операціями. Цифрові технології 
допомагають у веденні артилерій-
ського вогню й організації авіапе-
ревезень, відстеженні переміщень 
противника та підготовці дій у від-
повідь. Проте всі ці елементи, що 
історично створювалися під різні 
завдання, різними підрядчиками і 
на замовлення різних відомств, не-
рідко погано поєднувалися один з 
одним. Саме цю проблему і покли-
каний вирішити «Командний пункт 
майбутнього» (CPOF) – проект, що 
стартував у 2006 році. Він повинен 
об’єднати і синхронізувати роботу 

До 2014 року російську армію знову 
переодягнуть. Новий комплект обмунди-
рування складається з 19 предметів і за-
снований на принципі багатошаровості: 
бавовняний костюм, декілька курток, жи-
лет, кашкет, шапка, три види черевиків.

Військовослужбовець може комбіну-
вати предмети одягу залежно від погод-
них умов і специфіки завдань. Тканина 
нового одягу складається з 60% бавовни і 
35% полімерних матеріалів. Збройні сили 
вже мають 500 комплектів нової форми 
для випробувань у Сибіру і центральній 
частині Росії. У 2013 році 70 тис. комп-
лектів новинки поступлять у війська. Вар-
тість одного набору на сьогодні складає 
приблизно 35 тис. рублів.

Американська компанія Ge-
neral Dynamics представила 
новий легкий кулемет LWMMG 
(Lightweight Medium Machine 
Gun). Його за вагою і габари-
таим     можна порівняти з ку-
леметами калібру 7,62 мм. Вага 
LWMMG досягає 10,8 кг, а до-
вжина – 124,4 см. Кулемет при-

значений для забезпечення 
вогневої потужності на рівні 
кулеметів калібру 12,7 мм.

LWMMG розроблений для па-
тронів Norma Magnum і має при-
цільну дльність близько 1,7 км, 
що майже удвічі перевищує по-
казник кулеметів калібру 7,62 мм. 
З відстані в 1000 м LWMMG здат-
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тисяч комп’ютеризованих систем. 
«Знешкодить одну ціль на своєму 
моніторі – і те, що відбувається, ві-
добразиться на сотнях терміналів 
управління по всьому Афганіста-
ну», – коментують фахівці CPOF. 
За їхніми відгуками, навіть сам ви-
гляд CPOF у дії справляє незабут-
нє враження, коли значні об’єми 
інформації миттєво обробляються 
і виводяться на екрани штабного 
персоналу.

«На столі є три екрани, на яких 
відображені цифрові карти і знім-
ки всієї країни (доки йдеться про 
Ірак). Кожен американський танк і 
кожен транспортний засіб відміче-
ні синіми позначками. Місце кож-
ної недавньої атаки противника 
відмічене червоним», – коментує 
штабний фахівець. Ось він робить 
декілька рухів мишею – і червоні 
ромби, що позначають атаки, ви-
шиковуються в хронологічному 

порядку. Офіцер може відсортува-
ти їх по днях тижня або за часом. 
Він знову рухає мишею – і на цен-
тральному моніторі з’являється 
тривимірне відображення селища, 
як воно бачиться, наприклад, во-
дієві транспорту. «Тепер давайте 
сплануємо маршрут пересування, 
– пропонує військовослужбовець. 
– Ось тут знаходиться мечеть, де 
близько двох тижнів тому було 
здійснено напад. А ось ще одне міс-
це небезпеки, вчорашнє, що знахо-
диться поруч із нашим маршрутом. 
Тому давайте змінимо плани…»

Усе це складне програмне за-
безпечення розробили за участю 
агентства оборонних розробок 
DARPA. Вже сьогодні американська 
армія використовує більше 6 тис. 
копій даної «бойової» програми. 

Але і CPOF – це лише частина 
ще більш масштабнішої системи 
«Центр бойових операцій» (Combat 

Operations Center), що забезпечує 
морським піхотинцям координа-
цію дій, збір і оперативну обробку 
інформації про противника. По 
суті, це штаб у мініатюрі. А нещо-
давно компанія General Dynamics 
уклала з Пентагоном контракт на 
суму 54 млн дол., в рамках якого 24 
таких центри, працюючих в Аф-
ганістані, будуть об’єднані в єдину 
мережу. На сьогодні для розробки і 
розгортання 295 подібних систем 
корпус морської піхоти уже витра-
тив більше 741 млн дол.

Майже в кожній системі – влас-
ний «движок», залежно від того, яка 
кількість військових з’єднань вона 
призначена обслуговувати. Самі не-
великі об’єднують 8 робочих стан-
цій командних пунктів CPOF, інтер-
активні електронні дошки Smart 
Board, проектор, електрогенератор, 
кондиціонери, автомобіль зв’язку, 
засоби голосової та ip-телефонії, 
а також додаткові сервера. Все це 
розміщується в польових наметах, 
швидко розгортаючись у безпосе-
редній близькості від місця операції.

Росія повертається до виробництва 
бойових залізничних ракетних комп-
лексів (БЗРК), дослідні зразки яких мо-
жуть бути створені до 2020 року. Після 
цієї дати ракетні комплекси можуть над-
ходити на озброєння Ракетних військ 
стратегічного призначення. Нові БЗРК 
будуть створюватися виключно росій-
ською промисловою кооперацією.

Радянський БЗРК був знятий з озбро-
єння в 2005 році у зв’язку з договором 
про скорочення стратегічних насту-
пальних озброєнь, підписаним у січні 
1993 року президентами США і Росії – 
Джорджем Бушем-старшим і Борисом 
Єльциним.

БЗРК – це унікальний і єдиний у 
своєму роді ракетний комплекс, який 
міг виходити на маршрути бойового 
патрулювання на 1,5 тис. км від місця 
постійної дислокації і нес бойове чер-
гування в автономному режимі протя-
гом декількох місяців. Кожен БЗРК був 
оснащений 3 пусковими установками і 
мав на озброєнні 12 ракет «Молодець» 
(за західною класифікацією – SS-24).

ний пробити бронежилет 
з третім рівнем захисту.

Новий кулемет Gene-
ral Dynamics оснащений 
швидкозйомним ство-
лом, а також планками 
для установки оптичних 
прицілів, лазерних ці-
левказників та іншого 
спорядження. Установка 
кулемета можлива як на 
стандартні триноги, так 
і на транспортні засоби. 
Завдяки зменшеній від-
дачі (Short Recoil Impulse 
Averaging) LWMMG воло-
діє високими показника-
ми купчастості стрільби 
в автоматичному режимі.

Вартість нового куле-
мета і можливі терміни 
постачання у війська не 
уточнюються.
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28 червня 1996 року увійшло в 

новітню історію нашої країни як 

День Конституції, День невмиру-

щої волі українців мати свою дер-

жавність, бути суверенними серед інших 

вільних народів Європи і світу. Інакше кажу-

чи, ця дата стала могутнім акордом у самоствер-

дженні України як держави-нації. У такий спосіб було 

одержане своєрідне свідоцтво, яке підтвердило кардинальні 

зрушення не лише в ментальності, а і в реальному житті українського 

народу.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – 
МОГУТНІЙ АКОРД 
ДЕРЖАВИ-НАЦІЇ
С

воє свідоцтво – свідоцтво про закінчення шко-
ли сьогодні отримують ровесники Конституції. 
Свою школу пройшла і Конституція, а попере-

ду – здобуття вищої освіти. А це новий, більш доско-
налий та свідомий виток її розвитку. Саме від нашого 
розуміння залежить, чи житимемо ми в цивілізованій 
правовій країні? Не слід забувати, що конституційні 
норми, якими б вони передовими і демократичними 
не були, самі по собі не змінять наше життя на кра-
ще. Сьогодні, аби перетворити зміст на результат, аби 
кожен громадянин України відчув, що його життя, 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
дійсно визнані найвищою цінністю, усім нам потріб-
ні підвищена відповідальність та самовіддана праця. 

А щодо Конституції України, то щоб стати однією 
із кращих у світі, вона довго бродила історичними 
шляхами різних часів і народів... 

Одисея Конституції

П
рообразами сучасних конституцій усього сві-
ту можна вважати закони, що встановлювали-
ся в давньогрецьких полісах. Серед тамтешніх 

законодавців найбільш відомими стали афіняни Со-
лон і Клісфен. У Римі в такій ролі виступив цар Сервій 
Туллій. До речі, у стародавньому Римі конституціями 
називали окремі закони, що видавали імператори. 
Спартанську неписану конституцію впровадив ле-
гендарний Лікург (її справжній автор невідомий). В 
усній формі вона відома як «Велика Ретра» (поста-
нова), що свідчила: «Нехай народ буде розділений на 
Філи і Оби, нехай у Герусію входить разом з царями 
30 чоловік, а народ час від часу збирається біля річ-
ки Єврото на збори. Там нехай народу пропонують 
рішення, які він може прийняти або відхилити. У на-
роду нехай буде вища влада і сила!» 

Найстарішою з нині чинних конституцій світу є 
основний закон Сан-Марино, ухвалений ще у 1600 
році, попри те, що базувався він на міському статуті, 
прийнятому трьома століттями ще раніше.

У державах Середньовіччя, а також до останньо-
го часу на Сході, на землях ісламу, роль конституції 
грали священні релігійні тексти – Біблія чи Коран, які 
були правовою основою для релігійних судів.

З появою світських держав, з їхніми розподілом СолонКлісфен 
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влади та складним законодавством 
виникла потреба в Основному За-
коні – конституції нового типу.

Сучасна західноєвропейська 
історична наука першими такими 
документами називає англійські 
Велику хартію вольностей 1215 
року і Білль про права 1689 року, 
що і досі залишаються чинними. 
Перша писана конституція на Єв-
ропейському континенті – Кон-
ституція Речі Посполитої від 3 
травня 1791 року. У вересні того ж 
року була прийнята Конституція 
Франції. Втім обидві проіснували 
недовго: у Польщі – через росій-
ську інтервенцію, у Франції – че-
рез революцію.

Першою офіційною конститу-
цією вважається Конституція США, прийнята у 1787 
році. Із незначними поправками вона чинна і сьо-
годні. В Азії ж перший офіційно затверджений осно-
вний закон з’явився в Ірані у 1906 році, в Росії – у 1918 
році. 

Сучасна українська історична наука своєю пер-
шою конституцією називає Конституцію гетьмана 
Війська Запорозького Пилипа Орлика від 5 квітня 
1710 року. Тоді в Бендерах (нині територія Молдови) 
було затверджено «Правовий Уклад та Конституцію 
відносно прав і вольностей Війська Запорозького».

Народжена у муках – 

приречена на успіх

К
онституція ж сьогоднішньої України ухвале-
на 28 червня 1996 року.  Цей Основний Закон 
остаточно розставив усі крапки над «і». Адже 17 

років тому і справді було що розставляти... 
1996 рік. В Україні – радикальні демократичні пе-

ретворення. Змінюється організація державної влади: 
відбувається її поділ на законодавчу, виконавчу і су-
дову. Виникають нові інститути, властиві суверенній 
демократичній правовій державі, зокрема інститути 
президентства, конституційної юрисдикції тощо. 

Починається становлення сучасного українського 
парламентаризму й правосуддя та цілісної системи 
органів виконавчої влади. Водночас відходять у не-
буття колишні загальносоюзні державні органи й 
організації та численні недемократичні інститути. 
У суспільстві починають складатися реальна багато-
партійність, демократична виборча система, місцеве 
самоврядування тощо. Українська держава поступово 
входить у світове співтовариство як повноправний 
і рівноправний суб’єкт. Поряд зі змінами в організа-
ції держави і суспільства та завдяки їм відбуваються 
зміни у правовій системі в цілому. Тож розбудовувати 
державу в складних соціально-економічних умовах 
при постійній нестабільності, значних суперечнос-
тях між законодавчою і виконавчою владами, відсут-
ності нової Конституції та деяких інших негативних 
факторах – справа не з легких. Та коли українці боя-
лися труднощів? Тож політичні сили, а головними з 
них на той час були дві – комуністи із соціалістами 
та Народний Рух України, активно взялися за цю про-
блему, щоправда, кожен при цьому бачив лише свій 
«єдино вірний» шлях подальшого існування Україн-
ської держави.

Ліві сили були категорично проти прийняття но-
вої Конституції – їх влаштовувала Конституція УРСР 
1978 року. Та крім внутрішніх непорозумінь, Верхо-

Конституція 
Пилипа Орлика 
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НАША ІСТОРІЯ

вну Раду тоді роздирали політичні інтриги та проти-
стояння з Президентом. Тож, аби зняти напругу, 18 
травня 1995 року Верховна Рада та Президент Укра-
їни уклали між собою Конституційний договір «Про 
основні засади організації та функціонування дер-
жавної влади і місцевого самоврядування в Україні 
на період до прийняття нової Конституції України», 
в якому були зафіксовані основні засади управління 
державою. Слід згадати і про одну дуже відповідаль-
ну статтю, що містилася в цьому документі: «Визна-
ти за необхідне створення належних умов для при-
скорення та успішного завершення конституційного 
процесу в Україні з тим, щоб прийняти нову Консти-
туцію України в строк не пізніше одного року з дня 
підписання цього Конституційного Договору».

Тож робота «закипіла». Текст Конституції весь час 
узгоджували з Президентом України. Під час першого 
її читання у сесійній залі Верховної Ради обстановка 
була вкрай напруженою. Обговорювалися не просто 
окремі положення Конституції, статті, фрази, а на-
віть крапки та коми. Декілька разів справа доходила 
до бійки. І ось нарешті на початку червня 1996 року 
258 народних депутатів проголосували за прийняття 
проекту Конституції в першому читанні.

Друге читання проекту, до якого надійшло понад 
5 тис. пропозицій та зауважень, перетворилося у не 
менш драматичну подію в політичному житті укра-
їнців.

Врешті-решт 25 червня конституційною більшіс-
тю (306 голосів) було прийнято преамбулу і три де-
сятки статей. 

Аж ось 27 червня до Верховної Ради просочуєть-
ся тривожна інформація: в Адміністрації Президен-
та підготовлено указ про розпуск Верховної Ради. 
Стрілка політичного барометра заскалила! Тож то-
дішній спікер ВР Олександр Мороз, відкриваючи 
вранці засідання Ради, запропонував працювати без 
перерви до самого прийняття Конституції. Іншого 
виходу не було… 

Скільки чорної кави тоді було випито – знають 
лише буфетниці Верховної Ради… Поступово, крок за 
кроком, після багатьох виступів, голосувань у «пакеті» 
все ж таки знаходили компроміс за найскладнішими 
статтями.

28 червня, 1996 рік, 7 годин 01 хвилина ранку. Рап-
том на табло з’являється цифра 302! А далі – далі пішло, 
як по маслу: вже о 9 годині 19 хвилин «за» – 321, «про-
ти» – 45, «утрималось» – 12. Конституцію прийнято!

23 години без перерви пішло на остаточне при-
йняття Основного Закону України. На той час то була 
справжня перемога української демократії, а день на-
родження Конституції видатною подією назавжди 
увійшов в сучасну історію нашого народу й україн-
ського державотворення. Її позитивні наслідки з ча-
сом відчує кожний громадянин України, а Леся Воз-
нюк навіть напише вірш «Я маю право»:

Я – українець. Є у мене право
на рідну мову та свою державу, 
на гордий прапор золотисто-синій,
на щастя жити у такій країні.
Я – українець. Право знати маю
про тих, кого героями вважаю,
що людство рятували від руїни, –
синів і дочок, гідних України.
Я – українець. Хочу право мати
завжди усе, що думаю, казати,
на незалежну та міцну державу,
на все, що гарантовано по праву.
Я – українець. І моє це право
любити землю горду й величаву,
та дух свободи набирати в груди.
Я – українець. Був ним, є, і буду!

Конституція України проголосила державу суве-
ренною, незалежною, демократичною, соціальною 
та правовою, визнала людину найвищою соціальною 
цінністю й утвердила реальне народовладдя. Вона під-
сумувала попередній розвиток суспільства і держави, 
створила об’єктивно необхідні правові основи їх функ-
ціонування та подальшого розвитку, зумовила незво-
ротність цих процесів і нове ставлення до України ін-
ших держав та міжнародних органів й організацій.

Прийняту Конституцію високо оцінили експер-
ти і міжнародні спостерігачі: за висновком Венеці-
анської комісії, Основний Закон України є одним із 
кращих у світі, який увібрав у себе найпрогресивніші 
здобутки міжнародного та внутрішньодержавного 
права. До того ж в основі своїй Конституція базувала-
ся на Конституції Пилипа Орлика. Остання, на жаль, 
реальної сили так і не набула, оскільки складалася 
на чужині. Але в історії залишилася, як оригінальна 
правова пам’ятка, котра вперше в Європі обґрунтовує 
можливість існування парламентської демократич-
ної республіки. 

Віталій ЛУГОВСЬКИЙ



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» продовжує
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!



НАШОГО
ПОЛКУ ПРИБУЛО!

А
рмія – школа для справжніх чоловіків. Кому не#
відомий цей мудрий вислів ще з дитячих років?
Але дитинство згодом йде у минуле, і кожному

колишньому хлопчику надається можливість дізна#
тися про військову службу вже не з вуст батьків, стар#
ших братів чи друзів, а в повній мірі відчути армій#
ський ритм життя на собі, вдихнути на повні груди
повітря мужності, витривалості та міцної чоловічої
дружби, аби потім кохана з гордістю сказала: «Мій –
справжній чоловік!»

Те, що в їхньому житті наступив новий складний
етап чоловічого зміцнення, новобранці почали усві#
домлювати одразу, коли разом з повісткою з військ#
комату отримали путівку в життя. Путівку не курор#
тну, а армійську, за якою відпочивати не доводиться,
а треба дуже багато працювати і, передусім, над са#
мим собою. На часі – ази первинної загальновій#
ськової підготовки. Солдати вивчають Статут, штат#
ну техніку, стрілецьку зброю, уражають умовні цілі
противника, долають смугу перешкод та відшліфову#
ють свій армійський крок.

Різні за характером, місцем проживання та долею
– усі вони разом сьогодні вже стали часткою друж#
ньої бойової родини.

Цієї весни до лав Збройних Сил України призвано
7500 юнаків.

Â’ÿ÷åñëàâ Ä²ÎÐÄ²ªÂ
Ôîòî Îëåêñàíäðà ØÅÏÅËªÂÀ 

Â ñòðîþ - ïðèçîâ «Âåñíà-2013»

ФОТОКОНКУРС «ГОРДІСТЬ АРМІЇ»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЄВРОБАЧЕННЯ-2013

В інтерв’ю в березневому номері 

журналу «Військо України» 

солістка Заслуженого акаде-

мічного ансамблю пісні і танцю 

Збройних Сил України Злата 

Огнєвіч заявила: «Я буду 

прагнути прославити 

Україну на весь світ!»

В
же через кілька днів співач-
ка виконала свою обіцянку. 
Більше 170 мільйонів гля-

дачів у 36 країнах світу слідкува-
ло за 58-м пісенним конкурсом 
«Євробачення-2013». Фінал від-
бувся 18 травня у шведському міс-
ті Мальме. Переможницею стала 
данська співачка Еммілі де Фо-
рест. Босонога дівчина з піснею 
«Only Teardrops» завоювала серця 
глядачів та із загальним результа-
том 281 бал зайняла 1-ше місце. 
Щодо 2-го місця, то його отримав 
конкурсант з Азербайджану Фарід 
Мамедов з піснею «Hold me». Він 
буквально на останніх хвилинах 
випередив Україну, набравши 234 
бали. Бронзу ж здобула наша укра-
їнська співачка Злата Огнєвіч, яка 
своєю казковою піснею «Gravity» 
принесла Україні 214 голосів. Згід-
но з голосуванням глядачів Злата 
Огнєвіч зайняла 2-ге місце і 6-те 
– за голосуванням журі. Найвищі 
12 балів українська співачка отри-
мала від Молдови, Азербайджану, 
Вірменії, Білорусі, Хорватії; по 10 
– від Ізраїлю, Сербії, Іспанії, Болга-
рії, Мальти, Естонії, Кіпру та Литви; 
по 8 – від Бельгії, Греції, Ірландії та 
Грузії. Велика подяка цим країнам 
за дружню підтримку та проявле-
ну щирість. Чого не можна сказати 
про нашу сусідку Росію, яка пода-
рувала Златі аж 1 бал. Однак це ані-
скільки не завадило українці гідно 
посісти призове місце. 

Як завжди, ба навіть традицій-
но, не обійшлося на «Євробаченні-
2013» і без скандалів. Деякі з екс-
пертів навіть стверджували, що 
українці світить перемога. Адже 
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ЗІРКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДИ
Вже через день після на-

городження призерка 
«Євробачення-2013» разом 

із Заслуженим академічним 
ансамблем пісні і танцю 

Збройних Сил України від-
відала Республіку Косово з 

миротворчою місією. Артисти 
привітали особовий склад 

національного контингенту 
сил KFOR з Міжнародним 
днем миротворців ООН. А 

Злата Огнєвіч виконала для 
«голубих беретів» уже відому 
«Gravity», а також українські 

та російські пісні. 
представницю Данії, 
яка зайняла перше міс-
це, звинуватили в пла-
гіаті, а Азербайджан – у 
підтасовуванні голосів.

 «Мелодія флейти 
взагалі один в один 
збігається з піснею 
голландської групи», – 
вважає голландський 
продюсер Ерік ван Тієн 
стосовно данського ви-
ступу. Щодо претензій 
до Азербайджану, то 
литовські журналісти 
викрили країну в голо-
суванні з проплачених 
номерів (азербайджан-
ці голосували з Литви за 
свою країну).

Радує позиція самої 
Злати Огнєвіч, яка і тут 
проявила свою гідність, 
заявивши, що не потріб-
но у цій ситуації під-
ливати масла у вогонь: 
«Вже все відбулося, по-
трібно це прийняти». 
Ось така вона – україн-
ська вдача!

Представники Євро-
пейського мовного со-
юзу виступили із заявою, 
що істотних доказів 
фальсифікації голосів 
на «Євробаченні-2013» 
немає. Саме з цієї при-
чини ніхто не має права 
звинувачувати країни в 
нечесному голосуванні 
за підсумками фіналу 

конкурсу. Також представ-
ники Європейського мов-
ного союзу вважають, що 
платформа Digame про-
тягом майже десяти років 
є найнадійнішою по об-
робці даних телеголосу-
вання. Digame побудована 
для підрахунку голосів те-
леглядачів і включає систе-
ми, здатні виявити будь-які 
спроби так званого «масо-
вого голосування», де люди 
або спеціальні комп’ютерні 
програми систематично го-
лосують за вибраного учас-
ника. Тому, як відзначили 
в Європейському мовному 
союзі, говорити про відміну 
результатів голосування за 
того або іншого учасника – 
передчасно і безпідставно.

А Україна свою співач-
ку вітала як переможницю. 
Солістка Заслуженого ака-
демічного ансамблю пісні і 
танцю Збройних Сил Укра-
їни Злата Огнєвіч отримала 
звання «Заслужений артист 
Автономної Республіки 
Крим». Глава уряду Криму 
Анатолій Могильов подя-
кував Огнєвіч за достойне 
представлення країни на 
міжнародному пісенному 
конкурсі та наголосив, що 
кримчани разом з усією 
Україною горді за такий та-
лановитий і успішний ви-
ступ. 

Юрій СМЄЛОВ
Фото «УКРІНФОРМ»
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ГЕРОЇ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ

На війні немає місця спорту: під час бойових дій відміняють Олімпійські ігри, чемпіо-

нати світу і континентів. Проте у Велику Вітчизняну попит на спортсменів був особли-

вий. З них виходили відмінні вояки – сильні, спритні і витривалі. Саме їм доручали 

найбільш відповідальні завдання.

«БРИГАДА ВІДВАЖНИХ»

ЗІ СТАДІОНУ – В БІЙ

У перші дні бойових дій на території колишнього 
СРСР із числа фізично сильних та загартованих до-
бровольців, які виявили бажання піти на фронт, був 
створений унікальний підрозділ – Окрема мотострі-
лецька бригада особливого призначення (ОМСБОП). 
Це з’єднання не мало аналогів у арміях інших країн, 
і в часи свого найбільшого розквіту нагадувало не 
бригаду, а цілий армійський корпус – її чисельність 
налічувала близько 25 тис. диверсантів! Серед спец-

призначенців було чимало відомих спортсменів, 

чемпіонів світу та Європи.

26 червня 1941 року в Москві на стадіоні «Дина-

мо» розпочалося формування бригади. А вже 6 липня 

вище військове керівництво країни отримало допо-

відь про закінчення її комплектування. До складу ОМ-

СБОП увійшли чотири батальйони: 1-й складався зі 

слухачів військових учбових закладів; 2-й – з послан-

ців Комінтерну (емігрантів-антифашистів: німців, ав-

стрійців, іспанців, американців, китайців, в’єтнамців, 

поляків, чехів, болгар, румун тощо), кістяк яких був 
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із колишніх бійців і командирів інтернаціональних 
бригад, що воювали в Іспанії; 3-й і 4-й – із доброволь-
ців з числа представників робочої молоді, а також 
спортсменів: викладачів і студентів Московського ін-
ституту фізичної культури та вихованців добровіль-
них спортивних об’єднань столиці. 

Перед спецпризначенцями поставили завдання: 
окремими підрозділами, невеличкими групами та по-
одиноко вести розвідувальні і диверсійні дії на най-
важливіших комунікаціях противника, а також лікві-
довувати ворожу агентуру. Згодом додалася ще одна 
важлива місія – участь у розвитку і розширенні парти-
занського руху, створенні підпілля в тилу ворога. 

Саме кращі радянські спортсмени стали основою 
диверсійних формувань, які направляли на фронт 
і закидали в тил ворога. Серед них були знамениті 
майстри спорту і тренери: наставник фехтувальни-
ків Семен Кольчинський, боксери Микола Корольов 
та Сергій Щербаков, важкоатлет Микола Шатов, лег-
коатлети Леонід Митропольський, Алі Ісаєв, Мой-
сей Іваньковіч, брати Серафим і Георгій Знаменські, 
лижники Іван Рогожин та Любов Кулакова, ковзанярі 
Анатолій Капчинський і Костянтин Кудрявцев, борці 
Олексій Катулін і Григорій Пильнов, веслувальник 
Олександр Долгушин та інші.

Зі стадіону «Динамо» бійці ОМСБОПу доправля-
лися в підмосковні Митищі, де розміщувався учбовий 
табір. Тут з ними проводили спеціальні тренуван-
ня, які включали стрільбу з різних видів вітчизняної 
і трофейної зброї, тактику бою в лісі, топографію й 
орієнтування на місцевості, мінно-підривну справу, 
рукопашний бій з холодною зброєю і без неї, нічні 
стрибки з парашутом, водіння автомобіля та мотоци-
кла, радіосправу, надання медичної самодопомоги. 
Заняття і тренування тривали по 20 годин на добу. 

В одному з інтерв’ю заслужений тренер СРСР з 
фехтування і рукопашного бою Семен Кольчинський 
згадував: «Досвідчені інструктори навчали особовий 
склад штиковому і рукопашному бою. Під час за-
нять весь стадіон перетворювався на поле бою. У хід 
йшло все: багнет, приклад, лопата, кинджал, пістолет, 
прийоми самбо, вільної боротьби, боксу. Кожен рух 
відшліфовувався до автоматизму. Все це мало допо-
могти при зустрічі з ворогом вийти переможцем за 
будь-якої ситуації». 

З часом спецпризначенців почали озброювати, 
окрім автоматів, пістолетів ТТ або револьверів, тро-
фейною зброєю, особливо автоматами МР 38/40 і 
кулеметами MG 34/42. Підрозділи ОМСБОПу мали 
й пістолети-кулемети ППШ, потім – ППС-43. Ди-
версанти зі складу бригади в обов’язковому порядку 
озброювалися також ножами розвідника.

Але не все в підготовці спецбригади було добре. 
Наприклад, протитанкова підготовка обмежувалася 
лише знанням щодо гранат і вмінням кидати пляшку із 
запальною сумішшю. Втім і за таких умов ОМСБОПівці 
вміли воювати набагато краще за звичайних солдатів.

І МІНЕРИ, І САПЕРИ

Найважливіші завдання поступали одне за одним. 
Щоб запобігти прориву німецьких танків у районі під-
московного Солнєчногорська, потрібно було вивес-

ти з ладу декілька кілометрів Ленінградського шосе. 
Це завдання виконала одна із саперних рот бригади. 
Вручну в мерзлій землі вирили 80 шурфів двометро-
вої глибини, куди заклали по 100 кг вибухівки. Вибух 
– і чотири кілометри шосе злетіли в повітря!

З 8 жовтня 1941 року фахівці особливої бригади 
розпочали мінування найважливіших об’єктів і спо-
руд у Москві. У листопаді німецькі війська впритул 
наблизилися до столиці, оборону якої тримала 16-та 
армія під командуванням Костянтина Рокосовського. 
ОМСБОП разом з іншими військовими частинами і 
військовими академіями повинна була стати ядром 
оборони міста. Спеціальній бригаді було доручено 
відповідальне завдання – мінування столиці.

«Все місто було заміноване, – згадував ветеран 
з’єднання Леонід Болотов, – не зачепили, мабуть, 
лише дачу Сталіна. Особливу увагу приділяли тим 
будівлям, де могло розташуватися керівництво гіт-
лерівських військ. Мені доручили мінувати електро-
завод, хоча він і продовжував працювати. І знав про 
це лише його директор. Вибухівки витратили 20 тис. 
кг! Потім, щоправда, довелося виконувати «зворотну» 
роботу – розміновувати...» 

Терміни були дуже стислими, тож за два місяці 
(жовтень-листопад) спецпризначенці встигли замі-
нувати 67 км шосейних доріг і 19 мостів, встановити 
12 тис. протитанкових і 8 тис. протипіхотних мін. 7 
листопада 1941 року бійці ОМСБОПу взяли участь у 
військовому параді на Червоній площі, звідки відразу 
відправилися на фронт. На фугасах і мінах, встановле-
них ними в Підмосков’ї, злетіли в повітря 30 німець-
ких танків, 20 броньовиків, 68 машин з мотопіхотою, 
19 легкових автомобілів, 53 мотоцикли. Бійці захопи-
ли 17 автомашин, 35 мотоциклів, чимало кулеметів та 
іншого військового майна. Крім того, в автомобільних 
пробках, які утворювалися біля мінних полів, радян-
ська авіація знищила 156 машин ворога. У період мос-
ковської битви із ОМСБОПу закинули в тил противни-
ка близько 60 кваліфікованих агентів і більше ніж 80 
оперативних розвідувально-диверсійних груп. 

КОЛИ ЛИЖІ ПРАВИЛИ ЗА ВЕСЛА

Бійці бригади отримували найскладніші завдання 
й успішно їх виконували. Багато з тих операцій навіть 
увійшло до підручників з розвідувальної справи.

31 березня 1942 року загони під командуван-
ням майора Коровіна на лижах по останньому снігу 
пішли в тил ворога. Їм потрібно було здолати сотні 
кілометрів лісів і полів, покритих багнюкою і талим 
снігом, ночувати в заметах... Два тижні, аби не видати 
себе, пересувалися лише вночі, вогнищ не розводи-
ли, гарячого не їли, навіть чаю не пили, харчувалися 
лише мерзлими сухарями, а останній мізерний «сух-
пай» берегли про запас. При цьому кожен солдат ніс 
на собі 50 кг спорядження: зброю, заряди, медика-
менти, продукти, вибухівку, батареї для рацій.

За 19 ночей один із семи загонів пройшов 390 км 
до визначеного місця базування, а інший – «всього» 
100, бо лижі під час відлиги можна було використо-
вувати хіба що як весла. Коли ж змучені воїни діста-
лися потрібного району, на них очікував «сюрприз»: 
ліс, де вони мали розташувати табір, був повністю за-
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топлений крижаною водою. Незважаючи 
на це, наказ командування був виконаний. 
Німцям і в голову не могло прийти шука-
ти диверсантів у крижаній воді. Але й ви-
конувати бойові завдання в таких умовах 
було вкрай важко, тому у пошуках зручні-
ших місць доводилося продиратися зато-
пленою місцевістю.  

На початку травня загони приступили 
до мінування залізничних магістралей, які 
були паралізовані на термін від 20 до 50 
діб. До штабу надійшла шифровка: «Під-
розділи під загальним командуванням ма-
йора Коровіна своє завдання виконали. На даний мо-
мент нами використані всі підривні матеріали і харчі, 
потрібне також термінове поповнення загонів».

Проте поповнення узяти було ніде. Диверсанти 
залишилися в тому ж складі, без продовольства і за-
рядів, натомість отримали ще серйозніше завдання 
– паралізувати найбільш важливі магістралі поблизу 
Смоленська і в  самій Білорусі. Наказ є, і його, звісно, 
потрібно було виконувати. Але і німці не збиралися 
«пасти задніх», тож часу не гаяли: зважаючи, що на 
той час спецпризначенці знаходилися в їхньому, гіт-
лерівському, кільці, на них практично «відкрили» по-
лювання. Наші бійці ледве встигали відриватися від 
переслідування, але до магістралей все ж таки проби-
ралися. Ворог посилив охорону залізниць, мінував і 
захищав колючим дротом підступи до них, по обидві 
сторони від рейок на 200-300 м вирубалися дерева і 
навіть кущі, аби розширити коло спостереження. Під 
контролем був кожен кілометр колії.

Але навіть за таких жорстких умов ОМСБОПівці 
висаджували в повітря поїзди, машини і збирали роз-
віддані. При відсутності вибухівки – її робили само-
тужки: витоплювали тол з авіабомб і снарядів, які не 
розірвалися. 

Лише на початку червня загони отримали наказ 
повернутися. У самій гущавині німецьких військ вони 
ночами пробиралися до лінії фронту. 27 червня біля 
селища Савінки фашисти оточили бійців Коровіна. 
Зранку зав’язався важкий бій. На самому його початку 
командир отримав поранення в ногу. Командування 
взяв на себе лейтенант Шевченко. Він особисто очо-
лив штурмову групу і повів її в атаку. У перших рядах 
поряд з ним йшли студенти Московського інституту 
фізкультури В. Масляков, А. Тепляков, М. Ковальський, 

П. Кураєв, І. Орлов. Відважний лейтенант, лишившись 
ока, лівої кисті руки, продовжував битися. В останню 
мить бою бійці піднялися на повний зріст, штурмую-
чи кулеметні гнізда ворога, але сили виявилися нерів-
ними... У списку полеглих воїнів-ОМСБОПівців із за-
гону Коровіна – 81 прізвище, у їх числі – 14 студентів 
і викладачів інституту фізкультури.

Фашистам тоді вдалося захопити у полон одинад-
цять тяжкопоранених. Серед них були П. Коровін і 
Р. Шевченко. Незабаром їх помістили в ешелон і на-
правили до Німеччини. У районі Борисова майору 
Коровіну вдалося проломити підлогу вагону. Разом з 
ним утекло 70 радянських військовополонених. Уже 
через кілька місяців у складі партизанського загону 
офіцер продовжив свою боротьбу з ворогом. 

Стосовно долі лейтенанта Шевченка, то він, по-
трапивши до фашистського концтабору, очолив під-
пілля. За це німці стратили героя. Перед самою за-
гибеллю він подарував табірному лікарю Лобадіну 
портсигар із написом: «Доктору Лобадіну від смерт-
ника Р. Шевченка. Москва. Інфізкульт». Через багато 
років ця пам’ятна річ була передана учасниками Опо-
ру музею Московського Центрального державного 
інституту фізичної культури. 16 грудня 1942 року 
командир ОМСБОПу полковник Гриднов надіслав до 
Московського інституту фізкультури листа, в якому 
йшлося: «Бійцями, командирами, вихованцями Ва-
шого інституту пишається весь особовий склад бри-
гади. Вони мають найкращі якості радянської люди-
ни: безстрашність, мужність, відвагу, високу фізичну 
загартованість та витривалість».

РЕЙКОВА ВІЙНА 

Майор Коровін ще знаходився в полоні, а досвід 
його загонів уже ретельно вивчали в армійському 
штабі. Роботу спецпризначенців гідно оцінило вій-
ськове командування. Саме ОМСБОПу Жуков і Роко-
совський часто доручали завдання щодо засилання 
їхніх груп у тил ворога. Відомо, що такі досить неве-
ликі групи (по 4-5 чоловік) завдавали досить великої 
шкоди німцям. Їхня «фішка» була в тому, що вони пе-
ресувалися дуже швидко і з’являлися там, де на них 
менше всього очікували. 

Успішні дії в тилу окупантів не залишилися непо-
міченими. Масове мінування залізниць і таке ж зни-
щення німецьких ешелонів отримало назву «Рейкова 
війна». Чутки про неї поширювалися дуже швидко – і 
серед радянського війська, і серед німецького. Зви-
чайно, реакція на такі повідомлення у різних таборах 
була протилежною: у захисників СРСР піднімався бо-

ДОВІДКА «ВУ»
За роки війни за спеціальною програмою 

було підготовлено 212 спецгруп і загонів за-
гальною чисельністю 7 136 чоловік (із них 
більше 3 000 десантників-парашутистів і біля 
2 000 підривників). Крім того, інструктори 
бригади підготували понад 3 500 підривників 
із числа партизанів і агентів спецгруп.

За героїзм і мужність, проявлені в ході бит-
ви з фашизмом, 5 172 представники з’єднання 
удостоєно орденів і медалей СРСР, а 22 – при-
своєно звання Героя Радянського Союзу. 

Загинули і пропали безвісти понад 600 бій-
ців і командирів, близько 1 500 – отримали по-
ранення.

«Кожен боєць в тилу у німців коштує десяти. Він роз-

чищає дорогу до перемоги нашої армії. Він перший 

розвідник майбутньої перемоги. Коли його запита-

ють після війни: „Ти де воював?“, він лише махне 

рукою – він воював попереду всіх, у тилу ворога!» 

Ілля Еренбург. 

З привітання бійцям Окремої  мотострілецької

бригади особливого призначення (ОМСБОП)

ГЕРОЇ АРМІЙСЬКОГО СПОРТУ
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йовий дух, у фашистських загарбників він занепадав, 
від таких новин їм ставало моторошно.

Були в діяльності ОМСБОПівців й епізоди, що пе-
ретворилися у справжні легенди про мужність. Із уст 
в уста передавали солдати розповідь про бій невели-
кого загону лижників під командуванням старшого 
лейтенанта Лазнюка. Диверсантам наказали вибити 
із села Хлуднєво фашистів і протриматися там до під-
ходу основних сил дивізії. Ці події у своїй книзі опи-
сав Семен Кольчинський: «Безшумно ковзаючи по 
снігу, солдати увірвалися в Хлуднєво. У вікна будинків, 
де засіли фашисти, полетіли гранати. Німці кинули в 
бій танки і почали тіснити жменьку сміливців, які за-
йняли кругову оборону на краю селища. Боротьба 
тривала до ранку. Лижників залишалося все менше. 
Зрештою в живих залишився лише один офіцер Лео-
нід Паперник. Фашисти кинулися на нього, прагнучи 
захопити хоч би одного живого лижника, але він піді-
рвав себе останньою гранатою». За героїчний подвиг 
воїну-спортсмену було посмертно присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Бойова діяльність груп і загонів ОМСБОПу в тилу 
ворога у 1942-1944 роках здійснювалася за завдан-
нями командування Західного, Центрального, Брян-
ського, трьох Білоруських і Першого Українського 
фронтів. Загони і спецгрупи бригади були закинуті 
майже в усі окуповані області Росії, в Україну і Біло-
русь, республіки Прибалтики, на Північний Кавказ. 
При цьому райони їх дислокації і характер дій визна-
чалися специфікою завдань, що стояли перед окре-
мими фронтами, і конкретними умовами на окупо-
ваній території.

Усім спецгрупам і спецзагонам ОМСБОПу при-
власнювалися кодові назви, наприклад «Переможці», 
«Олімп», «Ходаки», «Мисливці», «Соколи» тощо, і вони 
залишалися самостійними на весь період перебуван-
ня в тилу ворога. Залежно від характеру основного 
завдання ці групи або зберігали свій склад, уникаючи 
його розширення (це були переважно групи, які мали 
особливі розвідзавдання), або ставали ядром для 
створення цілих партизанських загонів. До останніх 
приєднувалися військовослужбовці, які потрапили 
до оточення або втекли з полону, а також місцеві жи-
телі, які прагнули боротися з ворогом. 

Загін «Олімп» сформувався в серпні 1942 року і 
складався з 56 чоловік: підривників, автоматників, 
мінерів, розвідників, радистів. Командиром був при-
значений В. Карасьов. У лютому 1943-го, перетнувши 
лінію фронту, загін попрямував ворожими тилами 

до заздалегідь обумовленого місця дислокації – на 
Правобережній Україні в районі Житомира. Перед 
диверсантами стояло завдання: до весняної повені 
підійти до річки Прип’ять і встигнути переправити-
ся по льоду. Прискореним маршем бійці рухалися на 
лижах. Фізичне навантаження було настільки силь-
ним, що варто ледь зупинитися, як люди засинали на-
ходу. Нарешті, подолавши за 29 діб близько 2 000 км, 
спецпризначенці досягли своєї мети. 

Облаштувавшись у лісі, «олімпійці» почали діяти. 
За допомогою підпільників їм вдалося отримати дані 
щодо руху потягів, а також установити зв’язок з міс-
цевими патріотами із навколишніх сіл. Таким чином 
у стислі терміни загін поповнився добровольцями. 
Були сформовані навіть нові роти. Загалом загін 
складався з двох батальйонів, кавалерійського еска-
дрону, господарської роти і радіовзводу. Чисельність 
«Олімпу» досягла 1 000 чоловік!

Групи бійців, здійснюючи рейди, мінували шосей-
ні і залізничні дороги, пускали під укіс поїзди, прово-
дили розвідку. Лише в ході однієї операції на дорозі 
Єльськ – Овруч ворог утратив 6 вантажних автома-
шин і близько 100 солдатів, були спалені дерев’яні 
мости на річках Прип’ять, Уж і Тетерів. Упродовж 
1943 року підривники загону пустили під укіс 9 воро-
жих ешелонів. 

ПЕРША У СВІТІ БРИГАДА 

СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ: ПІДСУМКИ

Фахівці вважають Окрему мотострілецьку бригаду 
особливого призначення першим у світі з’єднанням 
спецпризначенців. Багато розвідувально-диверсійних 
груп виросло у великі, добре законспіровані форму-
вання, які відіграли значну роль у розгортанні всена-
родної боротьби у тилу ворога. Успіх їхніх дій забез-
печували, головним чином, професіонали, серед яких 
було чимало колишніх чемпіонів-спортсменів. 

Підсумок диверсійно-розвідувальної діяльності 
ОМСБОПу під час Великої Вітчизняної війни досить 
красномовний: знищено 335 мостів, 1232 паровози, 
13181 вагон, цистерну, платформу, 2323 автомаши-
ни, тягача, мотоцикли; виведено з ладу близько 700 
км кабелів телефонно-телеграфних ліній; проведено 
понад 400 інших диверсій (знищення складів і під-
приємств). Воїни бригади розгромили 122 коменда-
тури, жандармські і поліцейські управління та штаби, 
ліквідували 87 видних функціонерів окупаційного 
режиму, 2045 фашистських агентів. Крім того, 135 
оперативних спецгруп передали 4418 важливих роз-
відувальних повідомлень.

Коли скінчилася війна, досвід атлетів із бригади 
спецпризначення вивчали й удосконалювали фахів-
ці розвідувальних структур країни. Розпочали науко-
во розробляти і створювати підрозділи спеціального 
призначення, які зараз є майже в кожній країні. І хоча 
діяльність ОМСБОПу була лише епізодом у великих 
діяннях радянських військ, вона – героїчна і зна-
чно сприяла перемозі у Великій Вітчизняній війні. А 
перших спецпризначенців за свою славу, здобуту на 
фронті, назвали «Бригадою відважних».

Підготував Юрій КУЗНЕЦОВ

МАРАФОН НА ЛІНІЇ ВОГНЮ
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РЯТІВНИЙ 
КУПОЛ 
ДА ВІНЧІ

РЯТІВНИЙ 
КУПОЛ 
ДА ВІНЧІ

З 
давніх-давен людина прагнула по-
бороти силу гравітації і піднятися 
до сонця. Загальновідома, зокрема, 

і спроба легендарного Ікара. Втім, аби 
винахідник «літаючого костюму» жив 
у Золоту Добу людства, вірогідно, його 
експеримент з польотами завершився б 
не так трагічно. 

Жарти жартами, проте парашут 
нині дозволяє не тільки отримати по-
рцію адреналіну любителям полоско-
тати собі нерви, а й виконувати бойові 
завдання.

Парашут (від греч. «раrа» – 
«проти» та франц. «chute» – 

«падіння») – пристрій для без-
печного спуску з великої висоти 

людини або вантажу, що вико-
ристовує опір повітря.

‘
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Ідея використання 

повітряних десантів, як 

ефективного засобу за-

силання військових фор-

мувань у тил противника, 

виникла невідомо коли. 

Думку про «небесних во-

їнів» виношували ще Ле-

онардо да Вінчі у XVI ст., 

якому належить один із 

перших ескізів парашута, 

та Бенджамін Франклін 

наприкінці XVIII ст., який 

мріяв про десантування 

озброєних солдатів у тил 

противника.

Проте досить довгий 

час такі думки носили 

рення повітряного тран-

спортного засобу: літака-

аероплана-аеростата.

 Перша згадка про за-

стосування повітряного 

парашутного десанту з 

метою виконання бойо-

вого завдання належить 

бригадному генералу Біл-

лу Мітчеллу, командиру 

авіаційного корпусу армії 

США. Він запропонував 

здійснити десантування 

з літаків підрозділів 1-ї 

піхотної дивізії побли-

зу окупованого німцями 

французького міста Мець 

взимку 1919 року. Однак ця 

Але глибокий аналіз 
умов ведення даної ві-
йни все ж таки привів 
військових теоретиків 
до революційної думки 
про можливість швидко-
го перекидання військ 
практично в будь-який 
район театру воєнних 
дій, використовуючи 
авіацію, що існувала на 
озброєнні армій того 
часу.

Передбачалося, що 
літаки зможуть у най-
коротші терміни за-
безпечити перекидан-
ня солдатів туди, де на 

Паралельно розглядав-
ся вивіз літаками у во-
рожий тил розвідників 
і диверсантів. Є інфор-
мація, що подібні пере-
везення розвідників у 
тил противника прово-
дилися французькою, 
італійською, німецькою 
та російською авіаціями 
під час Першої світової 
війни. Тодішні невиба-
гливі літаки могли сідати 
практично на будь-яку 
більш-менш рівну гори-
зонтальну поверхню.

Таким чином, перед 
повітрянодесантними 
військами (ПДВ) одразу 
поставили вирішальну 
мету – сприяти назем-
ним наступальним си-
лам. І ось уже протягом 
понад півсторіччя свого 
існування повітряноде-
сантні війська невтомно 
підтверджують практи-
кою виконання покладе-
ної на них місії. 

На чому 

спуститися з неба?

Як відомо зі старовин-
них переказів, легенд та 
розповідей мандрівників 
ідея про використання 
пристроїв, що нагадують 
парасольки, уже вітала 
у повітрі середньовіччя. 
Про гальмуючі власти-
вості увігнутих повер-
хонь для стрибків із башт 
та обривів добре знали у 
прадавні часи жителі Ки-
таю, Африки і південно-
східної Азії. Тож і вико-
ристовували своєрідний 
парашут публічно: під час 
показових стрибків з па-
расольками на масових 
гуляннях та у цирку.

Опис вдалих стрибків 
з великої висоти мож-
на знайти у творах дав-
ньоримських письмен-
ників Апулея й Овідія. 
Проте лише в кінці XV 

Макет парашута, 
запропонований 
Леонардо 
да Вінчі

ідея залишилася нереалі-
зованою через швидке за-
вершення Першої світової 
війни та неспроможність 
американців підготувати 
таку унікальну операцію за 
короткі строки.

них менше всього чекає 
противник. Вважало-
ся, що перенесені пові-
трям бійці, висадившись, 
зможуть організувати 
бойові дії в невигідних 
для противника умовах. 

суворо фантастичний 
характер і тільки в роки 
Першої світової війни 
ідея безпечного при-
землення  отримала хоч 
якусь, але матеріальну 
основу у вигляді ство-
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ст. з’явився перший тех-
нічний проект парашута. 
Запропонував його іта-
лійський учений інженер 
і художник Леонардо да 
Вінчі. Цей пірамідальний 
винахід став результатом 
його численних експе-
риментів і спостережень 
над поведінкою падаю-
чих картонних фігур різ-
ної форми.

«Якщо хтось спору-
дить із накрохмаленого 
полотна намет, зашив-
ши у ньому усі щілини, і 
буде цей намет 12 ліктів 
(1 лікоть – приблизно 0,5 
м) шириною і 12 ліктів 
глибиною, то ця людина 
може стрибнути з будь-
якої висоти без шкоди 
для власного здоров’я і 
життя», – писав великий 
мислитель.

Винахід Леонардо 
тоді здивував багатьох. 
Бо у часи, коли всі шу-
кали спосіб піднятися у 
небо, учений розробляв 
пристрій, що дозволяв би 
спуститися з неба, тобто 
покинути літальний апа-
рат і безпечно поверну-
тися на землю. 

Винахід да Вінчі дивує 
і сьогодні. Бо стандарт-
ні розміри – принаймні 
пропорції – сучасних 
парашутних систем саме 
такі, які передбачав і ге-
ній. Адже поверхня запро-
понованого ученим при-
строю для спуску людини 

дорівнює в середньому 
приблизно 60 м2. Що-
правда, ці пропорції ку-
пола коштували людству 
сотень смертей парашу-
тистів, які випробовували 
посадкові системи. Мож-
ливо, що ідея парашута 

народилася в італійсько-
го вченого невипадково, 
адже він багато розмірко-
вував над створенням лі-
тальних апаратів. Звідси 
і важливість збереження 
життя пілотам.

Уперше побудував і 
випробував такий апа-
рат французький фізик 
Луї Себастьян Ленорман, 
який і дав йому назву – 
«парашут». Спочатку па-
рашути виготовлялися у 
вигляді парасольок або з 
прогумованої тканини і 
були дуже недосконали-
ми, займали багато місця.

До винахідників па-
рашута приєднався і Фа-
уст Вранчич з Хорватії. У 
1597 році він стрибнув із 
дзвонової башти заввиш-
ки 87 м на ринкову площу 

в Братиславі.
Відомий і Жан-П’єр 

Бланшар, який 3 жовтня 
1785 року з балкона влас-
ного будинку спустив 
на парашуті собаку, а 23 
серпня наступного року 
– вівцю. 

Першою людиною, 
яка добровільно стриб-
нула з парашутом із ае-
ростата, був французь-
кий аеронавт Андре-Жак 
Гарнерен. Сталося це 22 
жовтня 1797 року. Його 
стрибок із саморобного 
водневого балону з ви-
соти 400 м над паризь-
ким парком Монсо був 
першим парашутним 
стрибком в Європі. Фі-
зик, присутній на цій 
події, побачивши, як роз-
гойдується парашут Гар-

Найстаріший 
малюнок 
парашута 
Італія, 1470 рік
Автор невідомий

Перший стрибок 
з парашутом 
француза
Луї Себастьяна 
Ленормана 
Монпельє, 
26 грудня 1783 року
Гравюра 
кінця XVIII ст.



61ВІЙСЬКО УКРАЇНИ • червень 2013 року

ТЕХНОЛОГІЇ ВОЄН

нерена, запропонував 
зробити невеликий отвір 
у центрі купола, аби пові-
тря виходило через ньо-
го. Аеронавт погодився. 
Відтоді на будь-якому 
круглому парашуті є по-
люсний отвір.

Ковток повітря – 

у парашутну 

«душу»

1911-й рік. Військо-
вий Гліб Котельников 
стає свідком загибелі на 
Всеросійському святі по-
вітроплавання першого 
українського авіатора 
Левка Мацієвича. Вра-
жений побаченим, він 
розробляє принципово 
новий парашут РК-1. Па-
рашут Котельникова – 
компактний, його купол 
виготовлений із шовку, 
стропи розділялися на 
дві групи й кріпилися до 
плечових обхватів під-
вісної системи. Купол 
і стропи вкладалися в 
дерев’яний, а пізніше в 
алюмінієвий ранець.

У 1912 році Гліб Євге-
нович першим запатен-
тував ранцевий парашут. 

За кілька років він запро-
понував ранець для укла-
дання парашута, зробле-
ний у формі конверта із 
«сотами» для строп.

Перше застосування 
парашута з військовою 
метою зафіксовано в 
період Першої світової 
війни 1914-1918 років. 
А поштовхом до цього 
стали численні випад-
ки загибелі артилерій-
ських спостерігачів, які 
коригували артвогонь 
з повітряних балонів. 
Вони були привабливою 
мішенню для ворожих 
п і л о т і в - в и н и щ у в а ч і в . 
Тому як засіб порятунку 
почали використовувати 
парашути.

До речі, на той час, не-
зважаючи на наявність 
перших зразків парашу-
тів, екіпажам літаків було 
категорично заборонено 
їх застосовувати. Існува-
ло повір’я, що відсутність 
засобів порятунку приму-
шує пілота вступати в по-
вітряний бій без страху, а 
значить – переможно. До 
того ж перші парашути 
були дуже важкими та не-
зручними, тож займали 
багато місця в літаку. 

Історія зберігає і той 
факт, що перший вимуше-

ний стрибок із літака ви-
конав 23 червня 1927 року 
льотчик-випробувач, май-
бутній Герой Радянського 
Союзу Михайло Громов. 

Датою початку розви-
тку парашутного спор-
ту в СРСР стає 26 липня 
1930 року. Того дня на 
Воронезькому аеродромі 
відбулася демонстрація 
перших стрибків військо-
вих льотчиків під керів-
ництвом Леоніда Міно-
ва. Трохи згодом, у 1934 
році, він стає першим 
майстром парашутного 
спорту СРСР, виконавши 
на той час 32 стрибка. 

Парашутизмом по-
чинають захоплюва-
тися. Він переходить 
у масовий спорт, стає 
улюбленим заняттям мо-
лоді. З’являються жінки-
парашутистки (Федо-
рова, Кулеєва). Вперше 
стрибають вночі Берез-
кин, Гятров та інші. Май-
стерність парашутистів 
зростає. 

У 1934 році конструк-
тор Микола Лобанов 
пропонує нову форму 
купола – квадратну й 
пласку. І вже всередині 
1935-го прийняли в екс-
плуатацію новий спортивно-
тренувальний парашут зі 

змінною швидкістю зни-
ження. Інженери – брати 
Дороніни – вперше у сві-
ті сконструювали авто-
мат на основі альтиметра 
для розкриття парашута 
на заданій висоті.

Таким чином, з ча-
сом ідея десантування 
у тил ворога малої кіль-
кості озброєного осо-
бового складу офіційно 
стала можливою. І вже 
на початку лютого 1923 
року Велика Британія 
здійснила першу в істо-
рії операцію, висадивши 
авіаційний десант (480 
в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і в 
14-го Його Величності 
Сикхського полку) по-
садочним варіантом на 
околицях міста Киркук, 
що в Іраку. А через чоти-
ри роки перший пара-
шутний десант відбувся в 
Італії – під час проведен-
ня навчань. Упродовж 
наступних років італійці 
сформували дві елітні па-
рашутні дивізії – «Фоль-
горе» та «Нембо».  

Але історія історією, 
а і сьогодні парашутна 
справа живе і «не нудь-
гує». До речі, минулоріч 
українські десантники 
отримали найсучасні-
шу парашутну систему, 
сконструйовану за прин-
ципом крила. Це істотно 
скоротило площу і вагу 
парашута – на відміну 
від традиційного десант-
ного купола, і дозволяє у 
деяких випадках навіть 
«набирати висоту». Що-
правда, таких унікальних 
і надійних систем в укра-
їнській армії поки що 
небагато. Проте у цьому 
році Міноборони пла-
нує закупку ще кількох 
сотень найсучасніших 
парашутів для наших 
спецпризначенців і де-
сантників.

Підготував
Віталій ЛУГОВСЬКИЙ

Існує два основних типи парашута за формою купола: парашут з кру-

глим куполом (круглий парашут) і парашут з прямокутним або еліптич-

ним куполом (парашут-крило). Вони окремо використовуються для 

зниження швидкості літаків і космічних кораблів при посадці. Діапазон 

їхніх швидкостей і навантажень радикально розрізняється. 

Круглий парашут зменшує швидкість падіння виключно за рахунок 

опору повітря, має форму півсфери, де на нижньому краю прикріплені 

мотузки (стропи), на яких висить парашутист або вантаж. Для стабіліза-

ції приземлення, точніше зниження, на вершині купола, зазвичай, є 

полюсний отвір, через який під тиском виходить повітря. 

Сучасний парашут-крило зменшує швидкість падіння в основному за 

рахунок підйомної сили потоку повітря.
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Ë³òî – ïîðà ðîêó, ÿêà îá³öÿº êîæíîìó ç
íàñ ö³ëó êóïó íåçàáóòí³õ âðàæåíü. Öåé
ñåçîí íàïîëåãëèâî êëè÷å äî ïðèãîä ç
ïîëîíó çàäóøëèâèõ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü
òà çàïèëåíî¿ ïîâñÿêäåííîñò³ âåëèêîãî
ì³ñòà. ² ÿêùî ÷àñ âàøî¿ äîâãîî÷³êóâàíî¿
â³äïóñòêè ùå íå ïðèéøîâ, à õî÷åòüñÿ ÷î-
ãîñü ñâ³æîãî òà íåçâè÷íîãî, òî äåê³ëüêà
åêçîòè÷íèõ íîòîê âíåñòè â ïëèí æèòòÿ
ïðîñòî íåîáõ³äíî! 

Ðåöåïò³â äóæå áàãàòî, íàïðèêëàä, çà-
ì³íèòè ðàíêîâó ÷àøêó êàâè àðîìàòíèì
òà îñâ³æàþ÷èì ³ìáèðíèì ÷àºì. ×è ïî÷àòè îâîëîä³âàòè ÿêèìîñü íåçâè÷íèì çàõîïëåííÿì,
ÿêå îâ³ÿíî çàãàäêîâèì îðåîëîì ñõ³äíî¿ åêçîòèêè, íàïðèêëàä, îïàíóâàòè ìèñòåöòâî îð³-
ãàì³ àáî äîñÿãòè ìàéñòåðíîñò³ â ïðèãîòóâàíí³ ñóø³, ÷è ñõîäèòè íà âèñòàâêó àç³éñüêîãî
ìèñòåöòâà. Âàð³àíò³â áàãàòî – îáèðàòè âàì…

Ведуча рубрики Дар’я Чігарєва:

«Японія у війні. 1941�1945 рр.»
Хаторі Такусіро,
2007 рік
Цікавитесь періодом Другої світової війни? Хочете подивитися

на події цієї кровопролитної війни з іншої точки зору, під новим ку.
том, від імені однієї з її сторін – Японії? Тоді ця книга, написана
офіцером Генерального штабу Збройних сил Японії Хаторі Такусіро,
– саме для вас. Автор дуже прискіпливо та детально описує події
1941.1945 років, а також характер й тактику дій армії Японії. По.
чинаючи з перемоги в Перл.Харборі й закінчуючи підписанням ак.
ту про її повну капітуляцію на американському лінкорі «Міссурі» в
Токійській затоці, Хаторі Такусіро відкриває перед читачем нові
факти, які повинні зацікавити шанувальників теми.

Читається досить легко та швидко, дізнаєшся багато нового –
книжка, безсумнівно, буде корисна для розширення кругозору будь.якому читачеві. Між рядків
простежується суто японський консерватизм, стриманість та лаконічність.

«Імперія Сонця» 
Джеймс Грем Балард,
1979 рік

Відомий англійський фантаст та майстер психологічних трилерів у
своєму автобіографічному романі «Імперія сонця» розкривається з
іншого боку. Автор повертається у минуле, коли він був маленьким
хлопчиком, але замість чарівних дитячих спогадів перед читачем
постає жахлива картина смертей, голоду, неперервної та напруженої
боротьби за життя…

Письменник народився в Шанхаї у родині британського диплома.
та. Під час Другої світової війни та окупації Китаю Японією, одинад.
цятирічний хлопчик разом з родиною потрапляє до японського кон.
центраційного табору. Саме ці роки, сповнені страхом, голодом, пос.
тійною боротьбою за існування, жорстокістю та байдужістю оточую.
чих людей, Джеймс Балард правдиво та детально описав у романі
«Імперія Сонця». Те, як маленька людина пристосовується до нес.
терпних навіть для витривалих чоловіків умов, намагаючись вряту.
вати найцінніше – своє життя, робить роман дорогоцінним шедев.

ром світової літератури. 
Якщо «Імперія Сонця» вас вразить – радимо переглянути ще й однойменний фільм, знятий Сті.

веном Спілбергом у 1987 році. 

Альбом «Samurai Collection»
Pacific Moon 

2004 рік
Соковиті мелодії

далекої екзотичної
країни, які пестять
слух, зібрані в му.
зичній збірці «Sa.
murai Collection»
від відомої звуко.
записної японської
компанії «Pacific

Moon». В цьому музичному проекті гармонійно
поєднані твори етно.гурту «Uttara Kuru», япон.
ського відомого композитора Кіошо Йошида та
вокалістки, авторки багатьох музичних компо.
зицій, Ері Сугай. 

Цим альбомом
автори намагали.
ся глибше розкри.
ти багаті та велич.
ні традиції соняч.
ної країни для
представників за.
хідної культури.
Саме тому класичні японські інструменти, такі
як Кото, легендарні Барабани та відома бамбу.
кова флейта Сякухати в талановитій обробці та
аранжуванні звучать дуже сучасно. 

Можна сказати, що «Samurai Collection» –
це спроба адаптувати класичну японську му.
зику, яка іноді може бути незрозумілою для
широко загалу слухачів, щоб поділитися з ін.
шими культурами багатством та різноманіттям
цієї екзотичної та загадкової країни. Слухати
збірку можна будь.де і будь.коли, вона заспо.
коює, розслаблює, допомагає зануритися у
світ своїх емоцій та почуттів.

· ЧИТАЄМО · СЛУХАЄМО

НА ДИВАНІ З «ВіЙСЬКОМ УКРАїНИ»
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«Квіти війни»
2011 рік
Жанр: військово.історична драма
Країна: Китай, Гонконг
Режисер: Чжан Імоу
У головних ролях: Крістіан Бейл, Ні Ні, Сіню
Чжан, Тяньюань Хуанг

Ця кінострічка не зможе залишити жодну
людину байдужою, вона пронизлива та важка.
Суперечливі відгуки кінокритиків та висування
на найпрестижнішу кінопремію «Оскар» у номі.
нації «Кращий фільм на іноземній мові» повин.
ні підігріти інтерес глядачів. 

Канва сюжету – японо.китайська кровопро.
литна війна, 1937 рік. Головні герої – карди.
нально різні характери та особистості: група
молоденьких учениць з монастирської школи,
юнак, який присягнувся батькові їх захищати,
повії з борделю та нахабний американець.тру.
нар опиняються в полоні стін католицького
храму, який захищає їх від звірства солдатів
японської ворожої армії. Саме в таких умовах
головні герої починають розкривати свою сут.
ність, проявляючи стійкість, героїзм, витрива.
лість та неймовірну жертовність. Ця сумна ди.
вовижна історія з трагічним кінцем залишає
після себе гіркий присмак смутку, тому для її
перегляду варто обрати потрібний настрій та
окремий емоційний фон.

«Місто життя і смерті» 
2009 рік
Жанр: військово.історична драма
Країна: Китай, Гонконг
Режисер: Чуань Лу
У головних ролях: Лю Є, Гао Юаньюань, Хідео
Накаізумі, Фань Вей

У фільмі описуються події японо.китайської
війни, які й досі боляче згадувати кожній зі
сторін цього кровопролитного конфлікту. Вар.
то підкреслити, що кінострічка має високі рей.
тинги і визнана шанувальниками кінематогра.
фу безапеляційно жорстокою та відвертою.
Багато глядачів одноголосно називають «Міс.
то життя і смерті» найкращим фільмом про
війну, який вони коли.небудь бачили. Щоб під.
твердити або спростувати цю думку варто
обов’язково переглянути фільм про конфлікт
двох величних східних країн.

Події кінострічки розгортаються в місті Нан.
кін 1937 року, яке захопили японські загар.
бники. Деякі китайські солдати «Гомільдану»
залишилися в місті, щоб боротися до остан.
ньої краплі крові. Незважаючи на героїчний
драматизм усього, що відбувається, автори кі.
нострічки навмисне уникають пафосу та бра.
вих мотивів, щоб зобразити життя – як воно є,
з болем, брудом, кров’ю, стражданнями та
прекрасними вчинками звичайних людей.

· ДИВИМОСЯ

«Мій шлях» 
2011 рік
Жанр: військово.історична драма, бойовик
Країна: Південна Корея
Режисер: Канг Чже Гю
У головних ролях: Чан Дон Гун, Дзьо Одагірі,
Бінбін Фань, Кім Ін Квон

Кінофільм «Мій шлях» на сьогодні є най.
бюджетнішим шедевром південнокорейського
кінематографу. Унікальність кінострічки поля.
гає ще й у тому, що вона представляє собою
азійський погляд на Другу Світову війну через
призму загострення стосунків Японії та Кореї.

На жаль, глядачі неодноразова відзначали
історичні «ляпи» у фільмі, нелогічність вчинків
деяких героїв, але критики, в принципі, сприй.
няли «Мій шлях» позитивно. 

У найкращих традиціях жанру військової
драми, в кінофільмі ми бачимо еволюцію осо.
бистості під впливом жорстких зовнішніх обс.
тавин. Важкі випробування, які випадають на
долю двох юнаків – непримиренних ворогів –
вигартовують із них зовсім нових людей, силь.
них та незламних, здатних любити та проща.
ти. 

Кінострічка дуже емоційна, що притаманно
корейському кінематографу, а «картинка» над.
звичайно приваблива та видовищна, батальні
сцени зроблені на совість, що робить фільм ці.
кавим для перегляду. 

НА ДИВАНІ З «ВіЙСЬКОМ УКРАїНИ»



Áàæàºìî óñï³õó òà ÷åêàºìî íà âàø³ ðîáîòè!

ÓÂÀÃÀ!
Øàíîâí³ øêîëÿð³

òà ìàëÿòà!
Ó çâ’ÿçêó ç âåëèêîþ
ê³ëüê³ñòþ áàæàþ÷èõ

âçÿòè ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³ äèòÿ÷îãî
ìàëþíêó «Àðì³ÿ

î÷èìà ä³òåé», éîãî
ïðîäîâæåíî 

äî ê³íöÿ ñåðïíÿ
2013 ðîêó!!!

Íàäñèëàéòå âàø³ ðîáîòè íà åëåêòðîííó àäðåñó
(konkurs@pressmou.com.ua) àáî ïîøòîþ 

(01021, ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 30/1, Óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà 
³íôîðìàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè) äî 23-ãî ñåðïíÿ 2013 ðîêó.

Ïåðåìîæö³ êîíêóðñó îòðèìàþòü ÷óäîâ³ ïðèçè: 
1 ì³ñöå - ïëàíøåòíèé ÏÊ, 

2 ì³ñöå - êîíñòðóêòîð, 
3 ì³ñöå - äèòÿ÷à åíöèêëîïåä³ÿ. 

Ïåðåìîæö³ áóäóòü âèçíà÷åí³ â äâîõ íîì³íàö³ÿõ: 
«ìàëþíîê» òà «ãðàô³ò³».

Ïðî äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ä³çíàéòåñÿ
íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà: http://www.mil.gov.ua

Çìàëüîâóþ÷è 
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè îë³âö³,

ôëîìàñòåðè, ôàðáè òà ãðàô³ò³.
Äëÿ ó÷àñò³ âàì ìàº áóòè íå á³ëüøå 15 ðîê³â.

«Àðì³ÿ î÷èìà ä³òåé»





Àäðåñà ðåäàêöi¿: 
âóë. Ìåëüíèêîâà, 81, 04050, Êè¿â, Óêðà¿íà, a/c 72
Òåëåôîíè ðåäàêö³¿: 
(044) 483-08-39, 489-38-59

mail: viysko2012@ukr.net
Åëåêòðîííà âåðñ³ÿ: www.vu.mil.gov.ua

Читати – щоб знати, 
знати – щоб перемагати




