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Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Ëåîí³ä Ïîëÿêîâ ñâî¿ì
íàêàçîì ïîçáàâèâ â³éñüêîâîãî çâàííÿ
îô³öåðà, ÿêèé îðãàí³çóâàâ äîïóñê
òðàíñïîðòó íà òåðèòîð³þ 275-¿ àðòáàçè äëÿ âèâåçåííÿ êîëüîðîâèõ ìåòàë³â
Îô³öåðè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè âèâ÷àþòü â³éñüêîâó òåðì³íîëîã³þ ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ ï³ä ÷àñ «Êóðñó â³éñüêîâèõ ñïîñòåð³ãà÷³â» ó Öåíòð³ ï³äãîòîâêè îô³öåð³â äëÿ áàãàòîíàö³îíàëüíèõ øòàá³â Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
îáîðîíè Óêðà¿íè
Ñï³ëüíèì íàêàçîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè ³ Ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ïîëòàâñüêèé â³éñüêîâèé ³íñòèòóò
çâ’ÿçêó ïðèºäíóºòüñÿ äî Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
«Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò».
Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè âèäàâ íèçêó
íàêàç³â, ÿêèìè âíîñÿòüñÿ çì³íè äî
ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè ðîçðÿä³â ³ êîåô³ö³ºíò³â ç îïëàòè ïðàö³ äåÿêèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â
òà îðãàí³çàö³é Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
Ó Ëüâîâ³ â³äáóëàñÿ â³éñüêîâà ðàäà
Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ, ïðèñâÿ÷åíà âèêîíàííþ çàõîä³â ðåôîðìóâàííÿ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí,
çîêðåìà, âèâîçåííÿ áîºïðèïàñ³â,
çäà÷³ íàäëèøêîâîãî ìàéíà, îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè
Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè ñâî¿ì íàêàçîì çàòâåðäèâ Çì³íè äî Òèì÷àñîâîãî ïåðåë³êó ïîñàä îô³öåðñüêîãî
ñêëàäó, ÿê³ â ìèðíèé ÷àñ ìîæóòü çàì³ùàòèñÿ öèâ³ëüíèìè îñîáàìè
Õàðê³âñüêå êîíñòðóêòîðñüêå áþðî ç
ìàøèíîáóäóâàííÿ ³ìåí³ À. Ìîðîçîâà
îòðèìàëî â³ä Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïîâíîâàæåííÿ ñïåöåêñïîðòåðà
äî 1 áåðåçíÿ 2010 ðîêó
Çà ñï³ëüíó â³éñüêîâó ïðàöþ ó ñêëàä³
óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî áàòàëüéîíó ó
Êîñîâîìó Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà â
Óêðà¿í³ ßöåê Êëþ÷êîâñê³ âðó÷èâ Áðîíçîâ³ ìåäàë³ Â³éñüêà Ïîëüñüêîãî êîëèøí³ì óêðà¿íñüêèì ìèðîòâîðöÿì
²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü «2007 ïåðåï³äãîòîâêà òà äîïîìîãà ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ çâ³ëüíåíèì â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè»
áóâ ïðåçåíòîâàíèé ï³ä ÷àñ òðåí³íãó,
ïðîâåäåíîãî ôàõ³âöÿìè ÐÊÖ íà Êè¿âùèí³

«Ó ðàçi âèõîäó Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿
ç
Äîãîâîðó
«Ïðî Çâè÷àéí³ Çáðîéí³ Ñèëè â ªâðîï³» Óêðà¿íà âæèâàòèìå àäåêâàòíèõ çàõîäiâ, ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â íàö³îíàëüíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ áåçïåêè».
Ç âèñòóïó âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè
Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè
Ëåîí³äà Ïîëÿêîâà ï³ä ÷àñ áðèô³íãó
â Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
Îñê³ëüêè â ñó÷àñíîìó ñâiòi áàãàòî ðå÷åé ïðîâîäèòüñÿ içîëüîâàíî, äåÿêi êðà¿íè íàìàãàþòüñÿ âèðiøèòè ñâî¿ ïèòàííÿ áåçïåêè, íå âðàõîâóþ÷è áåçïåêó
iíøèõ êðà¿í, òî, íà äóìêó Ëåîí³äà Ïîëÿêîâà, äëÿ íàñ öå íåìîæëèâî.
— Êðàïêó ó öüîìó ïèòàíí³ ùå íå ïîñòàâëåíî. Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî áóäå
äàëi, Óêðà¿íà àäåêâàòíî ðåàãóâàòèìå ó âiäïîâiäíîñòi ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, áà÷åííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ÿê Âåðõîâíîãî Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, i òèìè ðiøåííÿìè, ÿêi óõâàëþâàòèìóòüñÿ â Ðàäi íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà îáîðîíè Óêðà¿íè, — íàãîëîñèâ Ëåîí³ä Ïîëÿêîâ.
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ââàæàº, ùî ó ðàçi âèõîäó
Ðîñi¿ ç ÄÇÇÑª Óêðà¿íà ðîçãëÿäàòèìå íå òiëüêè ñâî¿ äi¿ â îäíîñòîðîííüîìó
ïîðÿäêó, àëå é êîìïëåêñ áàãàòîái÷íèõ äié ç óðàõóâàííÿì iíòåðåñiâ Ðîñi¿, ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, à òàêîæ òàêèõ âàæëèâèõ ñòðàòåãi÷íèõ ïàðòíåðiâ, ÿê ÑØÀ i
Êàíàäà.
— Öå áóäå êîìïëåêñ äèïëîìàòè÷íèõ i âiéñüêîâî-ïîëiòè÷íèõ çàõîäiâ, àëå ïîòðiáíå áóäå ðiøåííÿ ÐÍÁÎ, — íàãîëîñèâ Ëåîí³ä Ïîëÿêîâ.

24 ëèïíÿ â Êèºâ³ â ðàìêàõ
â³çèòó â Óêðà¿íó äåëåãàö³¿
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè ²òàë³ÿ íà ÷îë³ ç Ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì îáîðîíè — Íàö³îíàëüíèì äèðåêòîðîì Îçáðîºííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ²òàë³éñüêî¿
Ðåñïóáë³êè êîðïóñíèì ãåíåðàëîì Äæàíí³ Áîòîíä³ â
Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè â³äáóëèñÿ äâîñòîðîíí³
ïåðåãîâîðè ïðåäñòàâíèê³â îáîðîííèõ â³äîìñòâ äâîõ êðà¿í.
— ß äóæå óâàæíî âèâ÷èâ ðåçóëüòàòè ïîïåðåäí³õ íàøèõ çóñòð³÷åé ³ ä³éøîâ
âèñíîâêó ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîäîâæóâàòè ñï³âðîá³òíèöòâî ó â³éñüêîâî-òåõí³÷í³é ñôåð³ ì³æ Ì³í³ñòåðñòâàìè îáîðîíè Óêðà¿íè òà ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, —
çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
Òåðåùåíêî. — Óãîäà ì³æ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Óðÿäîì ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî â³éñüêîâî-òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî â³äêðèâàº íîâ³ ðóáåæ³ ³ ïåðñïåêòèâè, äîçâîëÿº øèðøå îçèðíóòè ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè. Ó íàñ áàãàòî ö³êàâèõ
ìîìåíò³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³, — íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Òåðåùåíêî.
Ó ñâîþ ÷åðãó Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð îáîðîíè — Íàö³îíàëüíèé äèðåêòîð
Îçáðîºííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè êîðïóñíèé ãåíåðàë
Äæàíí³ Áîòîíä³ âèñëîâèâ áàæàííÿ ñï³âïðàöþâàòè ç óêðà¿íñüêèìè êîëåãàìè ó
â³éñüêîâî-òåõí³÷í³é ñôåð³.
— Ââàæàþ ï³äïèñàííÿ íèí³øíüî¿ Óãîäè ì³æ íàøèìè óðÿäàìè ïîøòîâõîì
äëÿ ïîãëèáëåííÿ ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³ â ñôåð³ â³éñüêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïåðåãîâîð³â äåëåãàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òà
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ó ïîâíîìó ñêëàä³ ïåðå¿õàëè äî
Ì³í³ñòåðñòâà ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, äå â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ì³æ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Óðÿäîì ²òàë³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî â³éñüêîâî-òåõí³÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî.

13 ëèïíÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà
â³äáóëàñÿ íàðàäà ç êåð³âíèì ñêëàäîì Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ³ Ãåíåðàëüíîãî
øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âèð³øóâàëèñÿ ïèòàííÿ äîòðèìàííÿ
ñèñòåìíîñò³ ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü, äîâåäåííÿ ¿õ äî îñîáîâîãî ñêëàäó âñ³õ êàòåãîð³é ³ êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì.
— Ñèñòåìí³ñòü — öå êëþ÷îâå ñëîâî. Öå îáîâ’ÿçêîâà óìîâà âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, òèì á³ëüøå íà âèùîìó ñòðàòåã³÷íîìó ð³âí³, äå ö³íó ïîìèëîê â³ä÷óâàþòü á³ëüøå 200 òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ ñëóæàòü ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ, — çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Ì³í³ñòð îáîðîíè íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî íàñë³äêè ïðîâàëó çàâäàííÿ, ñêîºíîãî îäíèì âèñîêîïîñàäîâöåì, ïåðåêðåñëþþòü âàæëèâ³ çäîáóòêè ³ ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè òèñÿ÷ ëþäåé.
Íà íàðàä³ òàêîæ éøëîñÿ ïðî äîòðèìàííÿ îñíîâíèõ óìîâ — ñâîº÷àñíîãî ³ â
ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíàííÿ çàâäàíü.
— Öå íå îäíîì³ðí³ çàâäàííÿ, à êîìïëåêñ çàõîä³â, ñèñòåìà, ÿêà ïðè âèêîíàíí³ íå íà 100 â³äñîòê³â ïðîñòî ðóéíóºòüñÿ, — ï³äêðåñëèâ Ì³í³ñòð îáîðîíè.
Êåð³âíèê îáîðîííîãî â³äîìñòâà ïîñòàâèâ íèçêó çàâäàíü êåð³âíèöòâó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè ³ Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Çîêðåìà, öå
ôîðìóâàííÿ áþäæåòó Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè íà 2008 ð³ê, ï³äãîòîâêà ö³ëüîâî¿
ïðîãðàìè ðîçâèòêó Ñèë ñïåöîïåðàö³é, ðîçðîáêà Êîíöåïö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè, ïðèñêîðåííÿ ââåäåííÿ ³ ðîçïîä³ëó æèòëà äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. Ñåðåä îêðåìèõ ïèòàíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïð³îðèòåòíîãî âèð³øåííÿ, Àíàòîë³é Ãðèöåíêî âèçíà÷èâ îïòèì³çàö³þ âèêîðèñòàííÿ íàÿâíèõ áàç ³
àðñåíàë³â òà ï³äâèùåííÿ íà íèõ ïîæåæîâèáóõîáåçïåêè, çàáåçïå÷åííÿ â³éñüê
ïàëüíèì, à òàêîæ ïðèñêîðåííÿ íàïîâíåííÿ ñïåöôîíäó ç ï³äãîòîâêîþ ïðîïîçèö³é ùîäî ïð³îðèòåòíîãî ðîçïîä³ëó íàäõîäæåíü.
Îêðåìî Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè çóïèíèâñÿ íà ïðîöåñ³ ïåðåõîäó â³éñüê íà
íîâèé ïðèíöèï õàð÷óâàííÿ — êîíòðàêòóâàííÿ ïîñëóã, çàçíà÷èâøè, ùî óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ìàþòü áóòè íà ïîë³ãîí³ , à íå â íàðÿä³ íà êóõí³.

Êè¿â â³äâ³äàëà äåëåãàö³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí
íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì Ì³í³ñòðà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí ãåíåðàë-ëåéòåíàíòîì Áóëàòîì Äæàíàñàºâèì. Öÿ ïîä³ÿ ñòàëà ùå îäíèì
êðîêîì ó íàëàãîäæåíí³ á³ëüø ò³ñíî¿
ñï³âïðàö³ äâîõ êðà¿í òà çä³éñíåíí³
ïëàíó çàõîä³â ç ïðîâåäåííÿ Ðîêó Êàçàõñòàíó â Óêðà¿í³. Óêðà¿íñüêó ñòîðîíó ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â î÷îëþâàâ çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè
Âëàäèñëàâ Ìàð³. Ñòîðîíè îáãîâîðèëè ïîäàëüøèé ðîçâèòîê äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ çáðîéíèìè ñèëàìè Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí òà Çáðîéíèìè Ñèëàìè Óêðà¿íè. Ïðèºìíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïåðåáóâàííÿ â³éñüêîâî¿ äåëåãàö³¿ Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí â Óêðà¿í³ ñòàëî òå, ùî äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éøîâ òâîð÷èé êîëåêòèâ Öåíòðàëüíîãî àíñàìáëþ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí, ÿêèé äàâ êîíöåðòè ó â³éñüêîâèõ
÷àñòèíàõ ³ ãàðí³çîíàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè Âëàäèñëàâ Ìàð³ ïîçèòèâíî îö³íèâ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà ïðèéîìó ãðîìàäÿí Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ íèí³øíüîãî ðîêó. Óñüîãî äî
Óïðàâë³ííÿ çâåðíóëîñÿ ïîíàä 1300 ãðîìàäÿí, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ
ïðîñèëè âèð³øèòè ïðîáëåìè ùîäî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè òà óñóíóòè ðîçá³æíîñò³ ó ðîçì³ðàõ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ñë³ä â³äçíà÷èòè çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³ òà áàæàííÿ ãðîìàäÿí áóòè ïðèéíÿòèìè íà îñîáèñòèõ ïðèéîìàõ
Ì³í³ñòðîì îáîðîíè Óêðà¿íè òà éîãî çàñòóïíèêàìè. Ïðèì³ðîì, ó ñ³÷í³-÷åðâí³
³íòåíñèâí³ñòü íàäõîäæåííÿ òà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ãðîìàäÿí äî êåð³âíèöòâà
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè íà îñîáèñòèõ ïðèéîìàõ çðîñëà ìàéæå âòðè÷³ ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó. Â òîé æå ÷àñ ê³ëüê³ñòü ñêàðã çìåíøèëàñÿ íà 25 â³äñîòê³â.

Á³ëüøå 1000 ñòóäåíò³â Â³éñüêîâîãî
³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó òà 12 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³ ïðîõîäÿòü íàâ÷àëüíèé çá³ð íà áàç³ 169-ãî Íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ
Óêðà¿íè
Ïðåäñòàâíèêè òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³éíî¿ áðèãàäè Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ â³çèòó äî àìåðèêàíñüêîãî øòàòó Êàë³ôîðí³ÿ îáãîâîðèëè
ïàðòíåðñüê³
ïðîãðàìè
ì³æ
àâ³àö³éíèìè áàçàìè ïîâ³òðÿíèõ ñèë
îáîõ êðà¿í
Îáãîâîðèòè ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè ñåðæàíò³â òà ïîäàëüøå ðåôîðìóâàííÿ
Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè äî Êèºâà ïðè¿õàëà àìåðèêàíñüêà äåëåãàö³ÿ íà ÷îë³ ç íà÷àëüíèêîì îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê Çáðîéíèõ Ñèë ÑØÀ â
ªâðîï³ ãåíåðàëîì Äåâ³äîì Ïå
Â ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó ç ï³äãîòîâêè
ðåçåðâ³ñò³â äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ó Ï³âäåííîìó îïåðàòèâíîìó êîìàíäóâàíí³ â³ä³áðàíî 197 êàíäèäàò³â íà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ó â³éñüêîâîìó ðåçåðâ³, ó òîìó ÷èñë³ 116
îô³öåð³â
Íà Òåðíîï³ëüùèí³ â³äêðèòî â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íèé òàá³ð «Ëåã³îíåð», â ÿêîìó þíàêè ìàòèìóòü
çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ç æèòòºä³ÿëüí³ñòþ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Áåðåæàíùèíè òà çðàçêàìè ñó÷àñíî¿ òåõí³êè
³ çáðî¿
Ó Ìóêà÷åâîìó â³äáóëèñÿ óðî÷èñòîñò³
ç íàãîäè 85-ð³÷÷ÿ ç Äíÿ ñòâåðåííÿ
128-¿ Ãâàðä³éñüêî¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè 13-ãî ÀÊ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ Óêðà¿íè
Ç íàãîäè 80-¿ ð³÷íèö³ ç Äíÿ çàñíóâàííÿ Íàðîäíî-âèçâîëüíî¿ àðì³¿ Êèòàþ Àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàíöþ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè çàïðîøåíèé Øàíõàéñüêîþ àðòèñòè÷íîþ êîìïàí³ºþ äëÿ
ó÷àñò³ ó Ì³æíàðîäíîìó ìóçè÷íîìó
ôåñòèâàë³
Íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç êóëüîâî¿
ñòð³ëüáè ñïîðòñìåíè Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ó ñêëàä³ Íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿
ïîêàçàëè íàéâèù³ ðåçóëüòàòè òà
çäîáóëè ïåðø³ ì³ñöÿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ³ êîìàíäíîìó çàë³êó
Çà ìàòåð³àëàìè
Óïðàâë³ííÿ ïðåñ-ñëóæáè ÌÎ Óêðà¿íè

АКТУАЛЬНО

ОЖИДІВ:

ГЕРОЇ
НАШОГО
ЧАСУ
Військовослужбовці 704-го окремого полку РХБ захисту 13-го
армійського корпусу гідно виконали покладені на них завдання по ліквідації техногенної катастрофи на Львівщині
Ïåðåáóâàþ÷è 20 ëèïíÿ â ðàéîí³ òåõíîãåííî¿
êàòàñòðîôè ïîáëèçó ñåëà Îæèä³â íà Ëüâ³âùèí³, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè Â³êòîð Þùåíêî âèñîêî îö³íèâ ïðîôåñ³îíàë³çì ôàõ³âö³â
ì³í³ñòåðñòâà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, îñîáîâîãî ñêëàäó ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 704-ãî îêðåìîãî ïîëêó
ÐÕÁ çàõèñòó 13-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó.
— Загін ліквідації наслідків сти
хійного лиха техногенного хара
ктеру (саме таку назву має підроз
діл МО України) прибув до
Ожидова вже на другий день після
аварії, — розповів заступник нача
льника інженерної служби 13го
АК підполковник Василь Токар
чук. — Основну силу загону скла
дає рота 704го окремого полку
РХБ захисту під керівництвом ка
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пітана Сергія Карпінського. Тут
також знаходилися командир час
тини полковник Володимир Да
цюк та старший оперативної гру
пи в польовому таборі від Зброй
них Сил України (він же началь
ник штабу) — перший заступник
командира 13го АК полковник
Ігор Колесник, який був коор
динатором по взаємодії з силови
ками інших військових форму

вань та планував застосування за
гону відповідно до ситуації.
Слід зазначити, що в ліквідації
наслідків аварії від Збройних Сил
України брали участь не тільки во
їнихіміки, а й військовослужбовці
80го окремого аеромобільного
полку та 3го полку армійської
авіації. За допомогою дезінфекцій
нодушового автомобіля вони ви
конували помивку особового скла
ду, задіяного на відновлювальних
роботах, та займалися перевезен
ням рятувальників МНС зі Львова
до Ожидова і назад.
Як зазначив командир роти РХБ
захисту капітан Сергій Карпінсь
кий, основними завданнями, які
стояли перед підрозділом, були
дезактивація пожежних підрозді
лів, безперебійне забезпечення
водою всього особового складу,
який перебував у таборі ліквідато
рів лиха, пилепридушення місце
вості спеціальним розчином
тощо.

АРМІЯ — З НАРОДОМ!
Всі ці завдання виконували вій
ськові хіміки й під час перебування
Президента України в зоні аварії.
Зокрема, неподалік від місця катас
трофи розрахунок авторозливної
станції (АРС–14) у складі сержанта
військової служби за контрактом
Віктора Мишковського і рядового
військової служби за контрактом
Ігоря Кушика проводили повну
спеціальну обробку пожежних під
розділів МНС, які виконували ро
боти в зоні найбільшої небезпеки.
За словами заступника начальника
інженерної служби 13го АК підпо
лковника Василя Токарчука, тільки
на ці потреби в середньому витра
чалося до 7500 т води за добу. Ціло
добово, кожних дві години водії на
спецмашинах виїжджали до най
ближчого водоймища, яке знахо
дилося на відстані 10 км від табору.
Президент України Віктор Юще
нко дав високу оцінку професіо
налізму рятівників МНС, МВС і

особового складу 704го окремого
полку РХБ захисту ЗС України, які
зробили усе щоб мінімізувати нас
лідки катастрофи. В свою чергу мі
ністр охорони здоров’я Юрій Гай
даєв відзначив високий фаховий
рівень працівників Військовоме
дичного клінічного центру Захід
ного регіону.
26 липня в бочки з водою був зі
браний увесь кристалізований фо
сфор, після чого його завантажили
у вагони. Усього до вивозу підгото
влено 47 тонн жовтого фосфору та
15 куб. метрів забрудненого ґрунту.
Окрім того, військовослужбовці
Збройних Сил України надали не
обхідну допомогу у відновленні
пошкодженої ділянки залізничної
колії в обох напрямках руху та за
клали 1200 мішків з піском для
укріплення дамби.
Â³òàë³é ÑÒÅ×ÈØÈÍ
Ôîòî Ñåðã³ÿ ÁÅÐÖß

***
Çâåäåíèé çàã³í 51–¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè 13–ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó Ñóõîïóòíèõ â³éñüê ÇÑ
Óêðà¿íè ï³ä êåð³âíèöòâîì ï³äïîëêîâíèêà Âîëîäèìèðà Ðàòíèêà âèêîíàâ
ãóìàí³òàðíó ì³ñ³þ ïî íàäàííþ äîïîìîãè íàñåëåííþ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³,
ÿêà íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëà â³ä ñòèõ³éíîãî ëèõà. Äî ñêëàäó â³éñüêîâîãî
çàãîíó, çîêðåìà, óâ³éøëè òðè îäèíèö³
àâòîìîá³ëüíî¿ òåõí³êè, òðè ïîëüîâ³
êóõí³ ç ðîçðàõóíêó íà 125 îñ³á êîæíà
òà ø³ñòü öèñòåðí äëÿ âîäè. À òàêîæ
êóõàð³, âîä³¿ òà ñàí³íñòðóêòîð ³ç ÷èñëà
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñëóæáè çà
êîíòðàêòîì òà 30 îñ³á ðîáî÷î¿
êîìàíäè ³ç ÷èñëà ñîëäàò³â ñòðîêîâî¿
ñëóæáè.
Çà äîïîâ³ääþ Îá’ºäíàíîãî îïåðàòèâíîãî êîìàíäóâàííÿ Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè äëÿ óçãîäæåííÿ ä³é ç ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â áóðåâ³þ ï³ä êåð³âíèöòâîì
ãîëîâè Òóð³éñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 27 ëèïíÿ áóëà ïðîâåäåíà êîîðäèíàö³éíà íàðàäà â õîä³
ÿêî¿ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ùîäî
ðîçä³ëåííÿ çâåäåíîãî çàãîíó â³ä
51–¿ îìáð íà äâ³ ãðóïè. Ïåðøà ãðóïà
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çä³éñíþâàëà
ðîç÷èñòêó ï³ä’¿çíèõ øëÿõ³â òà âóëèöü
ñåëèùà Ñèëåöü, äðóãà çä³éñíþâàëà
äî ñåëèùà Ñòàâêè.
Ñèëàìè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ãðóï
ðîç÷èùåíî ïîíàä ï³âòîðà ê³ëîìåòðà
âóëèöü, âèâåçåíî 7 âàíòàæ³âîê ç ã³ëëÿì òà 12 ïðè÷åï³â ç³ ñì³òòÿì.
Äîâ³äêîâî: Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü
çâåäåíîãî çàãîíó â³ä 51–¿ îìáð
ñêëàäàëà 39 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
ñåðåä ÿêèõ, îêð³ì ðîáî÷î¿ êîìàíäè,
ÿêà çä³éñíþâàëà áåçïîñåðåäíþ ðîç÷èñòêó çàâàë³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ
Òóð³éñüêîãî ðàéîíó, òàêîæ âîä³¿, ñàí³íñòðóêòîð òà êóõàð³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Óïðàâë³ííÿ ïðåñ-ñëóæáè
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

АКТУАЛЬНО

ОБОРОННОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС УКРАЇНИ:

КУРС НА УНІФІКАЦІЮ
Ñüîãîäí³ ö³ëêîì î÷åâèäíèì º òå, ùî çáåðåãòè
ñèñòåìó îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ÿêà çàëèøèëàñü â Óêðà¿í³ ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ, â ³ñíóþ÷îìó âèãëÿä³ íåìîæëèâî. Âîíà íå â³äïîâ³äàº
í³ çàâäàííÿì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, í³ åêîíîì³÷íèì ìîæëèâîñòÿì äåðæàâè òà ¿¿ îáîðîííîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Òîìó â óìîâàõ âêðàé
îáìåæåíèõ àñèãíóâàííü ºäèíèì ìîæëèâèì
ñïîñîáîì ï³äòðèìàííÿ áîºçäàòíîñò³ â³éñüêîâèõ
ôîðìóâàíü º ìîäåðí³çàö³ÿ ³ ïîäîâæåííÿ âèçíà÷åíîãî ðåñóðñó ³ñíóþ÷îãî îçáðîºííÿ.
Досвід застосування й експлуатації
озброєння та військової техніки в
Збройних Силах України протя
гом 1992–2007 років свідчить про
те, що технічна складова українсь
кої армії не лише застаріла мораль
но та фізично, а й вичерпала свій
ресурс. Вітчизняне військовопро
мислове виробництво і технології
також неспроможні задовольняти
необхідну якість, ефективність та
продуктивність праці.
В той же час за 15 років не ство
рено жодного новітнього зразка
зброї (йдеться про засоби уражен
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ня та вогневі засоби), хоча держа
вою витрачені величезні фінансові
та матеріальні ресурси.
Натомість досвід багатьох країн
світу показує, що озброєння і вій
ськову техніку можна довести до
сучасного технічного рівня шля
хом модернізації їх тактикотехні
чних характеристик і при цьому
знизити затрати у порівнянні зі
створенням нових зразків в декіль
ка разів. Разом з тим, удосконалити
ОВТ можливо лише за умови, що
вимоги підвищення ефективності
певного зразка закладаються вже

на стадії його розробки (так звана
глибока модернізація). Прикладом
є зенітні ракетні комплекси «Пат
ріот» і «Хок» (США), модернізація
яких успішно здійснюється вже
понад 20 років.
На жаль, в колишньому СРСР,
озброєння якого одержала у спа
док Україна, глибока модернізація
не мала необхідної підтримки.
В умовах майже необмеженого фі
нансування більш доцільним вва
жалося створення нових зразків
ОВТ. І підтримку держави у вигляді
премій, нагород та додаткових ко
штів отримували ті науковоконст
рукторські бюро, які займалися
створенням саме нових зразків. У
практиці проведення модернізації
мало місце й інше негативне яви
ще, коли замість справжньої моде
рнізації розробники здійснювали
так зване «повзуче» удосконалення
зразків за рахунок не нових, а вже
існуючих науковотехнічних рі
шень. При цьому бойові властиво
сті, тактикотехнічні характерис
тики та ефективність озброєння і
техніки не поліпшувалися.
Натомість широко практикував
ся корупційний «відкат» держав
них коштів під виглядом модерні
зації. За досвідом Росії він може

ТЕМА НОМЕРА
складати до 50 відсотків фінансо
вих ресурсів, спланованих на удо
сконалення існуючих зразків.
В Україні протягом минулих 15 ро
ків таке негативне явище також ма
ло місце.
Отже, сьогодні перед державою та
її збройними силами постає надто
складна проблема — оснащення ар
мії конкурентоспроможною систе
мою озброєння нового покоління.
Відповідно до основних положень
Воєнної доктрини України і Страте
гічного замислу застосування
Збройних Сил України очікується,
що бойові (воєнні) дії матимуть
міжвидовий характер.
Тому в українській армії триває
процес створення міжвидових
угруповань, тобто на рівні «кор
пус–бригада» діятимуть багатофу
нкціональні формування із залу
ченням військ (сил) різних видів
збройних сил і родів військ. Ство
рюється також єдиний орган
управління — Об’єднане оператив
не командування.
Крім того, передбачається, що
Збройні Сили України виконува
тимуть завдання у складі не лише
міжвидових, а й багатонаціональ
них угруповань. У зв’язку з цим
принципового значення набува
ють питання сумісності і взаємодії,
які, до речі, є основними критерія
ми уніфікації. Це передбачає при
ведення будьякої системи до єди
них стандартів з можливістю замі
ни її складових удосконаленими
зразками. Тому військовотехнічна
оснащеність військових форму
вань має характеризуватися висо
ким рівнем уніфікації озброєння
як на рівні видів і родів військ ЗС
України, так і на рівні збройних
сил інших країн (міждержавна уні
фікація).
Це вимагає створення не просто
окремих зразків, а єдиної системи
озброєння міжвидового призна
чення, тобто сукупності засобів,
які функціонують у єдиній мережі
управління та інформаційного за
безпечення.
Аналіз світового досвіду розвит
ку озброєнь за останні 70 років по
казав, що зростання кількості бо
йових завдань та можливостей зу
мовили відповідно збільшення ти
пажу номенклатури, складності
озброєння і, зокрема, різке зрос
тання його вартості. Вартість роз
робки складних систем озброєння
оперативностратегічного при

Çà óìîâ ñêîðî÷åííÿ àñèãíóâàíü
íà îáîðîíó ïðîáëåìà óí³ô³êàö³¿
º îäíèì ³ç íàð³æíèõ êàìåí³â
â³éñüêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè.
значення сьогодні оцінюється в
десятки мільярдів доларів.
Вартість систем озброєння ново
го покоління, порівняно з попере
дніми, може зрости в 3–5 разів, а
під час переходу від четвертого до
п’ятого покоління рівень витрат
стане на порядок вищим. Раціона
льним рішенням за таких умов, як
показує досвід, є зниження вартос
ті озброєння за рахунок його уні
фікації. За оцінками американсь
ких фахівців, кожний долар, залу
чений до робіт з уніфікації, дає еко
номічний ефект, який оцінюється
десятьма доларами.
Слід зазначити, що найбільший
економічний ефект очікується від
уніфікації озброєння на рівні видів
збройних сил та родів військ. Як
стверджують фахівці, використан
ня базової технології стратегічної
балістичної ракети «ТопольМ» для
ракети «Булава» на рівні двох видів
збройних сил Росії (сухопутні вій
ська та ВМФ) дозволить зменшити
фінансові витрати на 20–25 відсот
ків. Економія від створення таких
уніфікованих ракет може скласти
не менше 30–40 відсотків вартості
дослідноконструкторських робіт,
а це 12–15 млрд карбованців (бли
зько 400 млн дол.).
Єдині підходи до розробки так
тикотехнічних вимог і принципів
уніфікації ОВТ на рівні виробників
дає можливість формувати страте
гію кооперації в галузі виробницт

ва озброєнь. Прикладами коопера
ції, яка охоплює весь цикл ство
рення певного виду озброєння, є
розробка системи «Євростінгер»,
ракети «Містраль», літака «Євро
файтер». В Росії прикладом ре
форм щодо створення великих на
укововиробничих інтегрованих
структур можуть стати корпорація
«Тактичне ракетне озброєння»,
концерн «АлмазАнтей» (озброєн
ня ППО), суднобудівна (озброєння
ВМФ) та авіаційна (озброєння
ВПС) корпорації.
У США, наприклад, фірми «Боінг»
і «ЛокхідМартін» здійснюють кон
солідацію за функціональним
принципом. Тобто всі системи
озброєння випускаються дочірні
ми підприємствами, які є елемен
тами замкнутого виробничого ци
клу в масштабах усієї компанії.
Отже, в умовах різкого скоро
чення асигнувань на оборону та
жалюгідного стану виробничої і
технологічної баз більшості обо
ронних підприємств проблема
уніфікації набуває особливої акту
альності і може розглядатися як
один із наріжних каменів військо
вотехнічної політики України.
Для здійснення уніфікації пер
спективних систем озброєння на
високих рівнях пропонується
стратегія її проведення «згори —
вниз». При такому підході побудо
ва системи озброєння починаєть
ся із загальних відомостей про

проект. Стратегія «згори — вниз»,
від уніфікації основних параметрів
зразків озброєння до найдрібні
ших елементів (агрегати, вузли, де
талі), створює сприятливі умови
для здійснення галузевої уніфіка
ції, яка може базуватися на конкре
тних об’єктах озброєння.
При цьому слід враховувати осо
бливості, властиві військовій уніфі
кації. Йдеться про два основних ас
пекти — виробничоекономічний і
військовоекономічний. Перший
полягає у підвищенні взаємозамін
ності технологічних процесів, удо
сконаленні проектування і вироб
ництва, а також досягненні високої
мобільності під час розробки і ви
робництва нових зразків озброєн
ня та техніки. Військовоекономіч
ний аспект має на меті обгрунтува
ти випуск такого раціонального і
перспективного типу озброєння,
який забезпечить високу взаємоза
мінність зразків ОВТ, їх сумісність і
необхідну ефективність у складі рі
зних видів збройних сил.
Важливим показником при об
ґрунтуванні доцільності уніфікації
є економічна ефективність, для ви
значення якої варто обрати метод
співставлення витрат до і після її
проведення. Відповідно до цього
методу економічну ефективність
доцільно оцінювати виграшем у
вартості одиниці уражаючого по
тенціалу уніфікованого зразка по
рівняно з неуніфікованим.
Аналіз витрат на виробництво
системи перспективного озброєн
ня свідчить, що найбільший при
ріст економічної ефективності мо
жна отримати за рахунок уніфіка
ції засобів оперативного призна

Çàñòîñóâàííÿ ìîäóëüíèõ ñòðóêòóð
äîçâîëÿº çíèçèòè âàðò³ñòü òåõí³êè,
ïîêðàùèòè ¿¿ âçàºìîçàì³íí³ñòü, òåõí³÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³þ.
чення. Отже, під час формування
такої системи зусилля та асигну
вання слід спрямувати, в першу
чергу, на базовомодульну побудо
ву засобів оперативного рівня. Це
забезпечить зменшення витрат на
виробництво на 19,8 відсотка.
Модульність побудови передба
чає можливість формування різ
них за призначенням і складом ча
стин озброєння певного виду, які
мають функціональну та конструк
тивну закінченість і використову
ються в декількох системах різних
видів збройних сил та родів військ.
Застосування модульних структур
дозволяє ефективно вирішувати
проблеми зниження вартості тех
ніки, її взаємозамінності та зруч
ності в технічному обслуговуванні
й експлуатації. Така стратегія до
зволить визначити концепцію
проектування озброєння на довго
строкову перспективу — 10–15 ро
ків і більше.
Стратегія модульної побудови
широко застосовується вже сього
дні. Прикладом такого конструк
торського рішення може бути ра
діолокаційна система протиракет
ної оборони типу «Воронеж» (Ро
сія): аварії на цій радіолокаційній
станції були ліквідовані в короткі
терміни з мінімальними затратами
шляхом заміни модулів різними
підприємствами обороннопро
мислового комплексу.

Для парку легкоброньованих ма
шин (Україна, Росія) на згаданому
принципі створюється уніфікова
ний бойовий модуль. За рахунок
підвіски різних бойових модулів
забезпечується виконання декіль
кох бойових завдань. Найбільший
економічний ефект та технічну пе
ревагу базовомодульний прин
цип може давати при побудові ве
ликих і складних технічних сис
тем, до яких належать системи
озброєння угруповань міжвидово
го призначення.
Отже, існуюча система озброєн
ня, яка застаріла морально, фізич
но, не спроможна забезпечити не
обхідну боєздатність української
армії. Не менш важливим є те, що
вона не відповідає Стратегічному
замислу бойового застосування
Збройних Сил України, тобто умо
вам сумісності різних видів і родів
військ та побудови інтегрованих
угруповань сил і засобів міжвидо
вого призначення. Часткова ж її
модернізація (при принциповій
неможливості глибокої модерніза
ції) може лише подовжити визна
чений ресурс деяких зразків. А роз
робка окремих нових моделей по
за новою системою озброєння
принципово не змінить загаль
ного стану технічного оснащення
збройних сил.
Тому головним стратегічним ку
рсом держави на довгострокову
перспективу (після 2020 року) має
стати створення сучасних систем
озброєння міжвидового призна
чення на основі їх високорівневої
уніфікації. Це дозволить суміщати
процес розвитку Збройних Сил
України та їх технічного пере
оснащення з реформуванням
обороннопромислового компле
ксу. А відтак значно скоротити фі
нансові витрати держави та забез
печити
надійний
рівень
її
оборони.
Âîëîäèìèð ÁÎÉÊÎ,
çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè,
Âàëåð³é Á²ËªÒÎÂ,
ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê
Íàö³îíàëüíîãî ÍÄÖ îáîðîííèõ
òåõíîëîã³é ³ âîºííî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè
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КУЗНЯ
ВІТЧИЗНЯНОГО
АРСЕНАЛУ
Центральному науково-дослідному інституту озброєння та військової
техніки ЗС України виповнилася десята річниця від дня заснування
Розбудова Збройних Сил України
починалася за умов існування ус
падкованого від колишнього Ра
дянського Союзу могутнього угру
повання військ на території нашої
держави. Комплексного характеру
процес створення Збройних Сил
України набув із затвердженням
Президентом України Державної
програми будівництва і розвитку
Збройних Сил України та Держав
ної програми розвитку озброєння
та військової техніки України на
період до 2015 року. Завдяки їх ре
алізації була закладена міцна, на
дійна основа створення моделі су
часних збройних сил та концепції
оснащення їх озброєнням і війсь
ковою технікою. З метою забезпе
чення науковотехнічного супро
водження розробки, модернізації
та постачання озброєння і війсь
кової техніки збройним силам, ін
шим воєнним формуванням дер
жави передбачалося створення си
стеми наукових досліджень, у тому
числі заснування провідної науко
водослідної установи у військово
технічній галузі. На виконання цих
вимог 24 липня 1997 року був
створений Центральний науково
дослідний інститут озброєння та
військової техніки ЗС України як
головна науководослідна устано
ва з питань воєннотехнічної полі
тики і розвитку озброєння та вій
ськової техніки.
Упродовж десяти років свого іс
нування Центральний науководо
слідний інститут озброєння та вій
ськової техніки ЗС України успіш
но займався проведенням систем
них досліджень, спрямованих на
наукове обґрунтування пріоритет
них напрямів воєннотехнічної
політики держави, формуванням і
супроводженням державних і ці

льових програм розвитку озбро
єння та військової техніки, воєн
нонауковим та воєннотехнічним
супроводженням досліджень і роз
робок з питань створення, модер
нізації та утримання озброєння і
військової техніки, а також забез
печенням та розвитком системи
охорони інтелектуальної власнос
ті при проведенні науководослід
них робіт, розробці та закупівлі
озброєнь, проблемами воєнноте
хнічного співробітництва, прове
денням досліджень з питань живу
чості і вибухопожежобезпеки ар
сеналів, баз і складів озброєння,
ракет і боєприпасів.
Слід відзначити, що за безпосе
редньої участі Інституту як голо
вного виконавця (співвиконавця)
розроблені та введені в дію на дер
жавному рівні 7 цільових та загаль
нодержавних програм, його фахів
цями виконано понад 120 науко
водослідних робіт, опубліковано
650 наукових праць, підготовлено
більше 20 проектів положень, ін
струкцій та керівництв, які введені
в дію наказами Міністра оборони
України. Щорічно здійснюється
науковотехнічне супроводження
80–100 дослідноконструкторсь
ких робіт з розробки та модерніза
ції ОВТ. За участю фахівців Інсти
туту прийнято на озброєння понад
50 нових та модернізованих зраз
ків озброєння і військової техніки.
За цими здобутками стоїть напо
леглива праця згуртованого та ви
сококваліфікованого колективу Ін
ституту та його провідних учених:
лауреата Державної премії Украї
ни в галузі науки і техніки, заслуже
ного діяча науки і техніки України,
доктора технічних наук, професо
ра, головного наукового співробіт
ника Інституту Олексія Ковтунен

Ãåíåðàë-ìàéîð
Îëåêñàíäð ÂÀÑÈËÅÍÊÎ,
íà÷àëüíèê ÖÍÄ² ÎÂÒ ÇÑ Óêðà¿íè
ка — відомого фахівця в галузі роз
робки і обґрунтування тактикоте
хнічних вимог до перспективних
зразків озброєння та розвитку тео
рії надійності радіоелектронних
засобів;
лауреата Державної премії Украї
ни в галузі науки і техніки, доктора
технічних наук, професора, провід
ного наукового співробітника Ін
ституту Валерія Зубарєва — одного
із основних розробників комплек
су науководослідних, проектно
конструкторських та виробничих
заходів зі створення та впрова
дження цифрових телефонних ста
нцій та мереж, відомого фахівця з
прогнозування розвитку електро
нної елементної бази;
заслуженого діяча науки і техні
ки України, доктора технічних на
ук, професора Альберта Асланя
на — керівника наукової школи Ін
ституту з проблем розвитку систем
автоматичного управління літаль
них апаратів;
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заслуженого діяча науки і техні
ки України, доктора технічних на
ук, професора, заступника началь
ника Інституту з наукової роботи
Сергія Лапицького — відомого фа
хівця й автора багатьох наукових
праць в галузі системних дослі
джень складних систем озброєння
та військової техніки;
заслуженого винахідника Украї
ни Володимира Комарова, нагоро
дженого золотою медаллю Всесві
тньої організації інтелектуальної
власності за винахідницьку діяль
ність, на рахунку якого понад 300
авторських свідоцтв та патентів на
винаходи і корисні моделі.
Нині в Інституті працюють два
лауреати Державної премії Украї
ни в галузі науки і техніки, 8 заслу
жених діячів науки і техніки Украї
ни, 20 докторів та 47 кандидатів
наук. Мають вчені звання «профе
сор» 19 вчених, «старший науко
вий співробітник» і «доцент» — 33
та 6 відповідно.
Завдяки високому науковому по
тенціалу Інститутом досягнуто
значних результатів у підготовці
наукових кадрів. У 1999 році за спі
льним наказом Міністра освіти і
науки та Міністра оборони Украї
ни були створені докторантура та
ад’юнктура.
З моменту створення в Інституті діє
науковотехнічна рада, головою якої з
2006 року є начальник Інституту кан
дидат технічних наук, генералмайор
Олександр Василенко. За період сво
го існування науковотехнічна рада
присвоїла вчені звання старшого нау
кового співробітника 30 здобувачам, з
яких 25 є співробітниками Інституту.
За рішенням президії Вищої атес
таційної комісії у 1998 році створе

«Äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïåðåîñíàùåííÿ íîâèìè çðàçêàìè
îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, ôóíêö³îíóâàííÿ ²íñòèòóòó ÿê îðãàí³çàö³¿, ùî
ñóïðîâîäæóº ¿õ ðîçðîáêó òà ìîäåðí³çàö³þ, º âêðàé íåîáõ³äíèì. Âïåâíåíèé, ùî
îáîðîíí³ ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì áóäóòü ³ íàäàë³
ðîçðîáëÿòè òà ïîñòà÷àòè íà îçáðîºííÿ ñó÷àñíó â³éñüêîâó òåõí³êó!»
Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè Àíàòîë³é ÃÐÈÖÅÍÊÎ
на спеціалізована вчена рада з при
судження вчених ступенів доктора
та кандидата технічних наук за спе
ціальностями 20.02.12 — військова
кібернетика, системи управління та
зв’язок, 20.02.14 — озброєння та
військова техніка. Очолює вчену
раду головний науковий співробіт
ник Інституту, доктор технічних
наук, професор полковник Вадим
Слюсар. За порівняно короткий час
захищено 57 дисертацій, з них 48
кандидатських та 9 докторських, а
співробітниками Інституту 32 дисе
ртації, з яких 26 кандидатських і 6
докторських.
У 2005 році за рішенням Колегії
Міністерства освіти і науки України
створена також вчена рада з пра

Âèïðîáóâàííÿ êîðâåòà
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вом присвоєння вченого звання
«професор», головою якої незмінно
є головний науковий співробітник
Інституту, заслужений діяч науки і
техніки України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і тех
ніки, доктор технічних наук, про
фесор Олексій Ковтуненко. На сьо
годні присвоєні вчені звання «про
фесор» трьом здобувачам.
Інститут має великий творчий
потенціал. Його робота спрямова
на на більш ефективне використан
ня в інтересах Збройних Сил Украї
ни винахідництва та раціоналіза
торства. Більше 50 науковців уста
нови активно працюють у цьому
напрямі. Тільки за минулий рік
отримано 35 патентів на винахід

Âèïðîáóâàííÿ íàâ³ãàö³éíî¿
àïàðàòóðè ÑÍ-3003 "Áàçàëüò"

(корисну модель) та 5 свідоцтв про
реєстрацію наукових праць. Зага
лом в активі Інституту накопичено
понад 150 патентів на винаходи, що
свідчить про високий науковотех
нічний рівень та новизну розробок.
У минулому році винахідники
Інституту взяли активну участь у
Всеармійському конкурсі на кра
щий винахід року, за підсумками
якого ними отримано два дипло
ми І ступеня, 3 дипломи ІІ ступеня
та один диплом ІІІ ступеня.
Представники Інституту постій
но беруть участь у складі держав
них делегацій від Міністерства обо
рони України у проведенні міжна
родних переговорів, конференцій,
засідань робочих груп в рамках єв
роатлантичної інтеграції, міжнаро
дних виставок озброєння та у ви
пробуваннях нового й модернізо
ваного озброєння і військової тех
ніки для Збройних Сил України.
За значні досягнення в галузі
проведення системних дослі
джень, спрямованих на наукове
обґрунтування пріоритетних на
прямів воєннотехнічної політики
держави у 2004 році, за результата
ми атестування Кабінетом Мініст
рів України, Інституту присвоєно
ранг науководослідної установи
державного рівня.
Отже, завдяки наполегливій пра
ці колективу, потужному науково
му та інтелектуальному потенціалу
Центральний науководослідний
інститут озброєння та військової
техніки Збройних Сил України по
сідає особливе місце у системі во
єнної науки, робить вагомий вне
сок у створення новітніх зразків
озброєння та зростання бойового
потенціалу Збройних Сил України.

Âèïðîáóâàííÿ ìîäåðí³çîâàíîãî
ÇÐÊ "Îñà-ÀÊÌ"

Íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó —
Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Ñåðã³é ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ:
«Çà ðîêè ñâîãî ³ñíóâàííÿ ²íñòèòóò íàáóâ ñëàâè ïðîâ³äíîãî íàóêîâîãî çàêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè çà ÿê³ñòþ ï³äãîòîâêè òà âèñîêèì ð³âíåì íàóêîâèõ ðîçðîáîê ó âîºííî-òåõí³÷í³é ãàëóç³, ñòàâ ñïðàâæíüîþ êóçíåþ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ íàóêîâèõ êàäð³â. Óñï³õè ²íñòèòóòó — öå ïåðø çà âñå íàïðóæåíà, òâîð÷à ïðàöÿ éîãî êåð³âíîãî ñêëàäó òà íàóêîâö³â, çóñèëëÿìè
ÿêèõ ðîáèòüñÿ âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âîºííî¿ íàóêè òà ñòâîðåííÿ íîâ³òí³õ çðàçê³â îçáðîºííÿ ³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. Ïåðåêîíàíèé, ùî ³ íàäàë³ ôàõ³âö³ ²íñòèòóòó áóäóòü ñïðèÿòè çðîñòàííþ áîéîâîãî ïîòåíö³àëó Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè!»
Çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè
Âîëîäèìèð ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ:
«Çà ìèíóëå äåñÿòèð³÷÷ÿ ²íñòèòóò ñòàâ óí³êàëüíèì ³ ºäèíèì ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè íàóêîâî-äîñë³äíèì îðãàíîì, ÿêèé âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ âîºííî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè, çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â íîâèõ ³ ìîäåðí³çîâàíèõ çðàçê³â îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. Çàâäÿêè çóñèëëÿì éîãî ôàõ³âö³â
ðîáèòüñÿ âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âîºííî¿ íàóêè, ñòâîðåííÿ íîâ³òí³õ çðàçê³â îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè…»
Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ðîçðîáîê ³ çàêóï³âë³ îçáðîºííÿ
òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè
Âîëîäèìèð ÃÐÅÊ:
«Öåíòðàëüíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ñüîãîäí³ º ãîëîâíîþ íàóêîâî-äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ äåðæàâíîãî Çàìîâíèêà — Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ðîçðîáêè ³ çàêóï³âë³ îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè äëÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
Âïåâíåíèé ó òîìó, ùî ôàõ³âö³ ²íñòèòóòó ³ íàäàë³ óñï³øíî áðàòèìóòü ó÷àñòü ó
ôîðìóâàíí³ îñíîâíèõ íàïðÿì³â âîºííî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè, ðîçðîáö³ Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, çä³éñíþâàòèìóòü íàóêîâî-òåõí³÷íå ñóïðîâîäæåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò ³ äåðæàâíèõ âèïðîáóâàíü îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè…»
Ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè àêàäåì³ê ÍÀÍ Óêðà¿íè
Áîðèñ ÏÀÒÎÍ:
«Íåçâàæàþ÷è íà íåâåëèêèé òåðì³í ³ñíóâàííÿ, çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó âèêîíàíèé âåëèêèé îáñÿã íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè. ² íàäàë³
²íñòèòóò ÿê ïðîâ³äíà íàóêîâà óñòàíîâà Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ìàº ñòàòè ä³ºâèì åëåìåíòîì â ñèñòåì³ ñòâîðåííÿ íîâèõ ïîêîë³íü îçáðîºíü äëÿ âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ äîñÿãíåíü íàóêè òà çì³öíåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó íàøî¿ äåðæàâè…»
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УКРАЇНА СТАЛА БЛИЖЧЕ
ДО НАТО НА 10 РОКІВ
І... ОДИН ДЕНЬ
14 ëèïíÿ íà áàç³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðîíè
Óêðà¿íè ïàðàëåëüíî ç ïðîâåäåííÿì êîìàíäíî-øòàáíîãî êîìï’þòåðíîãî íàâ÷àííÿ «Ñòð³ìêèé òðèçóá 2007» â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå â³äçíà÷åííÿ «Äíÿ ºâðîïåéñüêîãî òà ºâðîàòëàíòè÷íîãî ïàðòíåðñòâà».
Îðãàí³çàòîðè çàõîäó - Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè,
Ãåíåðàëüíèé øòàá Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ îáîðîíè Óêðà¿íè, Ãðîìàäñüêà ë³ãà Óêðà¿íà –
ÍÀÒÎ, ×åñüêà àñîö³àö³ÿ ºâðîàòëàíòè÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà «ßãåëëî – 2000» òà Öåíòð ³íôîðìàö³¿ ³ äîêóìåíòàö³¿
ÍÀÒÎ â Óêðà¿í³.
Ó ñâÿòêóâàíí³ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ïîñîëüñòâ êðà¿í–÷ëåí³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, Îðãàí³çàö³¿
Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî Äîãîâîðó òà ó÷àñíèêè íàâ÷àíü
«Ñòð³ìêèé òðèçóá – 2007». Â ðàìêàõ Ïðîãðàìè çàõîäó
áóëà ðîçãîðíóòà âèñòàâêà «Óêðà¿íà – ÍÀÒÎ: â îáëè÷÷ÿõ òà
ïîä³ÿõ», äåìîíñòðàö³ÿ äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó «ÍÀÒÎ:
ñâ³é ÷è ÷óæèé», à òàêîæ ïîêàçîâ³ âèñòóïè ñòðîéîâîãî ðîçðàõóíêó áàòàëüéîíó ïî÷åñíî¿ âàðòè Îêðåìîãî Íîâîðîñ³éñüêî-Êè¿âñüêîãî ïîëêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà â³éñüêîâèõ
îðêåñòð³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
Ðîäçèíêîþ çàõîäó ñòàëî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äèòÿ÷îãî
ìàëþíêà íà òåìó ºâðîïåéñüêî¿ ³ ºâðîàòëàíòè÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè. Êð³ì òîãî, óñ³ áàæàþ÷³ ìàëè íàãîäó ñêóøòóâàòè àðì³éñüêî¿ êàø³, ïðèãîòîâàíî¿ êóõàðÿìè â³éñüêîâî¿
ïîëüîâî¿ êóõí³...
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«SEA BREEZE — 2007»:
...І ЗІЙШЛИСЬ У МОРІ КОРАБЛІ
Військово-морські навчання «Sea Breeze — 2007» стали
наймасштабнішими за всю історію незалежної України
У морі, у повітрі та на суходолі під
розділи миротворчих сил викона
ли свої завдання. Взаємодіяли кора
бельні тактичні групи, амфібійні та
пошуковорятувальні сили, пересу
вний військовий медичний підроз
діл та авіація. На Широколанівсько
му полігоні бойової підготовки та
на Тендрівській косі українські, аме
риканські, грузинські, молдовські
та македонські морські піхотинці
відпрацювали навчальні завдання з
організації дій на блокпосту, кон
воювання гуманітарних вантажів,
надання медичної допомоги пост
раждалим, евакуації постраждалих
автотранспортом та гелікоптерами,
а також здійснили висадку амфібій
них сил на необладнане узбережжя
комбінованим способом.
Насиченою була і програма спіль
них занурювань латвійських, украї
нських, американських та македон
ських дайверів, які залучалися до по
шуковорятувальної операції. Разом
працювали
військовослужбовці
тринадцяти країн світу: Азербай
джану, Вірменії, Грузії, Греції, Кана
ди, Латвії, Македонії, Молдови, Німе
ччини, Румунії, Туреччини, Сполу
чених Штатів Америки та України.

Від ВМС України у навчаннях
взяли участь 13 кораблів та суден,
зокрема: великий десантний кора
бель «Костянтин Ольшанський»,
середній десантний корабель «Кі
ровоград», корвети «Тернопіль» і
«Придніпров’я», а також два кораб
лі Морської охорони Прикордон
них військ України та вертоліт
Ка–27, літаки Бе–12 та Ан–26.
З американської сторони в «Sea
Breeze — 2007» взяли участь раке
тоносний есмінець «Дональд Кук»,
рота морської піхоти, взвод Сухо
путних військ, літак, а також група
водолазів та група штабних офі
церів.
До українськоамериканських
навчань долучилися ВМС Туреччи
ни, зокрема фрегати «Кемаль
рейс», «Явуз», тральщики — «Сіліф
ке», «Фініке», підводний човен
«Анафалталар». ВМС Греції були
представлені фрегатом «Псара», а
ВМС Грузії СДК «Атія» та патруль
ним катером «Іверія».
Загалом у маневрах взяли участь
22 кораблі та катери, майже 50
одиниць техніки, а також близько
250 військовослужбовців з трина
дцяти країн світу.

Навчання проходили під загаль
ним керівництвом першого заступ
ника командувача ВМС ЗС України
віце–адмірала Віктора Максимова.
Одразу ж після прибуття сил ба
гатонаціональних підрозділів вій
ськовослужбовці провели заходи
базової підготовки в порту, заняття
на учбових місцях морського, бе
регового та авіаційного компоне
нтів, тренування з водолазної під
готовки та передпоходові конфе
ренції. Це щоденні брифінги, пла
нові конференції, а також локальні
тренування на кораблях. Працюва
ли корабельні штурмани, зв’язків
ці, операційні офіцери, а також ме
дики та водолазирятувальники.
Останні першими розпочали свої
дії в морі під час активної фази на
вчань — з проведення пошуково
рятувальної операції, до якої було
залучено санітарний катер «Со
каль», рятувальне судно «Креме
нець», літак АН26 та рятувальну
парашутнодесантну групу морсь
кої авіаційної бригади. Рятівники
та авіатори діяли злагоджено — де
сантування на воду здійснили вда
ло і також успішно підняли на борт
манекен людини, що «потерпає».
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Корабельні тактичні групи діяли
у визначених районах північноза
хідної частини Чорного моря. Во
ни створили зони безпеки навколо
«кризового району», забезпечили
безперешкодні дії амфібійних сил і
не допустили доставки в цю зону
зброї та інших нелегальних ванта
жів. Екіпажі есмінця 6го флоту
ВМС США «Дональд Кук», турець
ких фрегатів «Явуз» і «Кемальрейс»,
грецького фрегата «Псара» та двох
українських корветів «Придніпро
в’я» і «Тернопіль» тримали під конт
ролем морські глибини та повітря
ні простори, вміло вели тактичне
маневрування, при цьому відпра
цьовували протиповітряні та про
тичовнові дії. Тактична група бойо
вих кораблів, керована з флагмана
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навчань — есмінця «Дональд Кук»,
не пропустила «суденпорушни
ків», що намагалися прорватися з
різних напрямів у «кризовий ра
йон». Кораблі вміло маневрували,
взаємодіяли з морською авіацією,
вели пошук підводного човна, пе
редавали вантажі на ходу.
На Широколанівському полігоні
проходили тренування багатона
ціонального батальйону морської
піхоти, до складу якого увійшли
українська та американська роти, а
також рота, що склалася з маке
донського, грузинського, молдов
ського сухопутних взводів та німе
цької парашутної групи.
Американські медики зі складу
протишокового взводу 4го медич
ного батальйону армії США разом

з українськими військовими ліка
рями військ берегової оборони
ВМС навчалися спільно та опера
тивно полегшувати стан «постраж
далих» та готували «важких» хво
рих до евакуації гелікоптерами. За
словами американських військо
вих медиків, розгортання проти
шокового шпиталю триває годину,
а згортається він ще швидше. Адже
цей медичний підрозділ має всти
гати за передовими частинами сил
морської піхоти.
І все ж таки морські піхотинці го
тувалися виконати своє головне за
вдання: висадитися на необладна
не узбережжя, роззброїти незакон
ні військові формування та захис
тити некомбатантів. Після майже
десятиденних тренувань морські

піхотинці багатонаціонального ба
тальйону здійснили багатокіломет
рові марші територією Одеської та
Миколаївської областей і заванта
жилися в портах на десантні кораб
лі — ВДК «Костянтин Ольшансь
кий», СДК «Кіровоград» та СДК
«Атія». Вночі, під прикриттям удар
ної тактичної корабельної групи,
десантні кораблі вийшли в район
Тендрівської коси і вранці наступ
ного дня здійснили висадку десан
ту. Завершилась десантна операція
через декілька годин .
Навчання «Sea Breeze — 2007»,
про які так багато говорили, закін
чилися. Підбиваючи підсумки, Ко
мандувач ВМС ЗС України віцеад
мірал Ігор Тенюх звернувся із сло
вами щирої вдячності до команду

вання 6го флоту ВМС США в Євро
пі, посольства США в Україні, які
надали значну допомогу в підгото
вці та проведенні навчання. Він
також подякував керівникам орга
нів влади Одеської та Миколаївсь
кої областей, міст Одеси та Мико
лаєва, керівництву силових струк
тур регіону, начальнику Одеського
порту та порту «Південний».
— Під час «Sea Breeze — 2007»
Україна черговий раз продемонст
рувала світовій спільноті своє пра
гнення та спроможність ефектив
но виконувати взяті нею зобов’я
зання у сфері міжнародної безпе
ки, — зазначив він.
Командувач 6м флотом ВМС США
віцеадмірал Джон Стаффлбім, який
вперше побував у Одесі, щиросердно

подякував своєму українському коле
зі — віцеадміралові Ігореві Тенюху
за запрошення відвідати Україну.
— Україна досягла значних успі
хів у просуванні до західного світу.
І спільні навчання збройних сил
наших держав є якраз тим захо
дом, який зводить нас один з од
ним, — сказав віцеадмірал Джон
Стаффлбім. — Я вважаю, що на
вчання «Sea Breeze — 2007» є чудо
вою нагодою співпрацювати ра
зом у Чорному морі. Для нас це є
позитивним сигналом того, як ми
працюватимемо в майбутньому у
Європі.
Ìèêîëà ÍÅÄÎÃÈÁ×ÅÍÊÎ
Ôîòî Îëåêñàíäðà ØÒÀËÒÎÂÍÎÃÎ
òà Ìàéêëà ÊÅÌÁÅËÀ
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ÀÍÄÐÎÑÅÍÊÎ ²âàí Âàñèëüîâè÷.
Íàðîäèâñÿ 17 áåðåçíÿ 1960 ðîêó ó
ñåë³ Âàðîâè÷³, Ïîë³ñüêîãî ðàéîíó
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêå âèùå çåí³òíå
ðàêåòíå ³íæåíåðíå ó÷èëèùå ç â³äçíàêîþ (1982 ð³ê). Ïðîõîäèâ ñëóæáó
íà ïîñàäàõ êîìàíäèðà âçâîäó, êîìàíäèðà áàòàðå¿, íà÷àëüíèêà ðàä³îòåëåâ³ç³éíîãî âóçëà.
1992-1995 ðîêè — ñëóæáà â Öåíòðàëüíîìó ðàêåòíî-àðòèëåð³éñüêîìó
óïðàâë³íí³ Îçáðîºííÿ ÇÑ Óêðà¿íè.
1995 ð³ê — íàâ÷àííÿ ó â³éñüêîâ³é
ìîâí³é øêîë³ (ôðàíöóçüêà ìîâà) â
Êàíàä³ çà ïðîãðàìîþ ÍÀÒÎ.
1995-2000 ðîêè — ñëóæáà ó Äåïàðòàìåíò³ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.
5 ãðóäíÿ 2005 ðîêó ïðèçíà÷åíèé
äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè.
Âîëîä³º àíãë³éñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Îäðóæåíèé, ìàº äâîõ ñèí³â 1983 òà 1985
ðîê³â íàðîäæåííÿ.

Іван АНДРОСЕНКО:
«Міжнародне
співробітництво сприяє
утвердженню України
в статусі учасниці
системи колективної
безпеки у світі»
— Іване Васильовичу, протя
гом 2006 року проведено май
же 1220 заходів міжнародного
співробітництва, а з початку
2007го — понад п’ятсот. Які з
них, на Вашу думку, є пріори
тетними?
— Пріоритетним є розвиток та по
глиблення відносин з оборонними
та військовими відомствами дер
жав — стратегічних партнерів Украї
ни, країнсусідів, всіх членів Органі
зації Північноатлантичного догово
ру та керівними органами НАТО і ЄС.
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Щодо змістовного наповнення
заходів, можна виділити перегово
ри та робочі зустрічі воєннополі
тичного характеру, проведення
яких є значним кроком у залученні
України до міжнародних і регіона
льних систем безпеки. Такими за
ходами є щорічні консультації
Україна — НАТО на рівні міністрів
оборони, участь Міністра оборони
України у зустрічах чільників вій
ськових відомств Вишеградської
четвірки у форматі 4+1, засідання
керівних органів Ради міністрів

оборони ПівденноСхідної Євро
пи. У цьому році Міністр оборони
України Анатолій Гриценко відві
дав Туреччину в складі офіційної
урядової делегації, брав участь у
Міжнародній виставці озброєння і
військової техніки IDEX–2007 в
АбуДабі, здійснив офіційний візит
до Литви, вперше прийняв Мініст
ра оборони Республіки Албанія.
Є заходи, проведення яких спри
яє започаткуванню ефективних
двосторонніх та багатосторонніх
програм і проектів за пріоритетни
ми напрямами реформування обо
ронної сфери та розвитку Зброй
них Сил України, а також дозволяє
залучити цілеспрямовану консуль
тативнодорадчу, технічну, матері
альну і фінансову допомогу. Пріо
ритетними завжди будуть багато
сторонні та двосторонні військові
навчання, під час яких особовий
склад наших Збройних Сил підви
щує рівень підготовки та завдяки
реалістичним сценаріям і участі
командирів, штабних офіцерів і
підрозділів передових армій світу
опановує знання та навички, дійс
но необхідні в сучасних умовах.
— Іване Васильовичу, за яки
ми напрямами розвивається
сьогодні міжнароднодогові
рна і нормативноправова ба
зи міжнародного співробіт
ництва?

ЕКСКЛЮЗИВ
— З початку нинішнього року
підписано п’ять міжнародних до
говорів (два міжурядових та три
міжвідомчих) з чотирма країнами
партнерами. У січні набуло чинно
сті Подовження Угоди між Мініс
терством оборони України та Мі
ністерством оборони Сполучених
Штатів Америки щодо забезпечен
ня України матеріальнотехнічни
ми засобами, послугами та здійс
нення відповідної підготовки пер
соналу у зв’язку з ліквідацією стра
тегічної ядерної зброї.
На цей час опрацьовується 20
міжнародних договорів України, у
тому числі 10 міжвідомчих, сім
міжурядових і три міждержавних.
Розробляються як нові угоди про
співробітництво між збройними
силами, так і міжнароднодоговір
ні документи (угоди, технічні уго
ди, меморандуми, протоколи то
що) щодо спільних військових на
вчань, військовотехнічного спів
робітництва, транспортування,
взаємного захисту інформації, на
вчання військовослужбовців та ци
вільного персоналу. Слід зауважи
ти, що за останні два роки суттєво
оновлена нормативноправова ба
за міжнародного співробітництва.
Другий рік поспіль ми керуємося
новим Положенням про організа
цію міжнародного співробітництва
у Міністерстві оборони та Зброй
них Силах України, розробленим з
урахуванням досвіду міжнародного
співробітництва протягом п’ятнад
цяти років, яке відповідає сучасним
європейським та євроатлантичним
стандартам здійснення міжнарод
них контактів в оборонній сфері.
На основі цього Положення розро
блені Порадник та Довідник для
іноземних військових аташе, акре
дитованих в Україні.
Планування заходів міжнародної
співпраці тепер здійснюється за
новою системою на основі Матри
ці міжнародного співробітництва
Міністерства оборони та Зброй
них Сил України, яка містить пере
лік пріоритетних напрямів, цілей
та завдань розвитку українського
війська. Це унеможливлює прове
дення типових для минулого захо
дів суто ознайомчого характеру.
Розроблена та виконується Цільо
ва програма «Міжнародне військо
ве співробітництво, миротворча та
верифікаційна діяльність» Держав
ної програми розвитку Збройних
Сил України на 2006–2011 роки.

— Скажіть, будь ласка, з вій
ськовими відомствами яких
країн останнім часом активі
зувалися двосторонні контак
ти і з чим це пов’язано?
— Для Міністерства оборони
України пріоритетним залишаєть
ся розвиток співробітництва з дер
жавами — стратегічними партне
рами, країнамисусідами, держава
ми регіону Східної та Південно
Східної
Європи
і
всього
євроатлантичного простору.
Останніми роками значно акти
візувалися двосторонні контакти у
військовій сфері зі Словаччиною,
Румунією, країнами Балтії та Скан
динавії. Збереглася стійка тенден
ція до зростання обсягів та підви
щення ефективності міжнародно
го співробітництва з оборонними
відомствами та збройними силами
США (заплановано 102 заходи),
Польщі (51), Франції (46) ФРН
(43), Великої Британії (25), Туреч
чини (22), Канади (19), Румунії
(17) та Угорщини (17). У 2007 році
72 відсотки заходів двосторонньо
го співробітництва будуть прове
дені з державами Альянсу.
— Заходи двостороннього спів
робітництва з країнами–члена
ми СНД у цьому році складати
муть 12,7 відсотка від загальної
запланованої їх кількості. Які
країни ще долучатимуться до
співпраці і за якими критеріями
розробляється відсоткове спів
відношення заходів?

— Міністерство оборони та
Збройні Сили України здійсню
ють заходи міжнародного співро
бітництва з оборонними та війсь
ковими відомствами 57 держав
світу майже на всіх континентах.
Взагалі, міжнародне співробітниц
тво здійснюється з 86 країнами,
але з деякими з них не регулярно.
Зрозуміло, що відсоток проведе
них заходів з країнамисусідами,
США, Російською Федерацією,
державами–членами НАТО ви
щий, тому що це не лише відпові
дає нашим пріоритетам, а й потре
бує відносно менших витрат при
високій віддачі. Є певні обмежен
ня фінансового характеру на про
ведення заходів з країнами Латин
ської Америки, Східної та Півден
ноСхідної Азії й Океанії. Але вони
існують і в наших європейських
сусідів. Ми не визначаємо певне
відсоткове співвідношення захо
дів, поперше, тому, що відмовили
ся від такого підходу, коли збіль
шення кількості заходів є ознакою
розвитку співробітництва, а орієн
туємося на якісні показники. До
того ж, існує тенденція до їх змен
шення, оскільки збільшилися ви
трати на проведення таких захо
дів і підвищилися критерії відбору
пропозицій. Подруге, заходом
може бути, наприклад, навчання
молодшого офіцера на двотижне
вому спеціалізованому курсі і візит
делегації у складі представників
різних структурних підрозділів та

Ó 2007 ðîö³ 72 â³äñîòêè çàõîä³â
äâîñòîðîííüîãî ñï³âðîá³òíèöòâà áóäóòü
ïðîâåäåí³ ç äåðæàâàìè Àëüÿíñó.

установ для ведення багатогран
них переговорів, експертних зу
стрічей, підготовки проектів спі
льних документів тощо. І нарешті,
кількість заходів, безумовно, зале
жить від партнерів, від їхніх моти
вів, інтересів та можливостей що
до співпраці. З початку року вже
проведено 93 заходи співробітни
цтва з США. Чому так багато? При
чин декілька. Американська сто
рона надає нам відповідно до існу
ючих програм значну допомогу, у
тому числі й матеріальну, надси
лає експертів для консультаційно
дорадчої допомоги, оплачує на
вчання у військових закладах та на
курсах багатьох наших офіцерів.
Нові члени НАТО мають корисний
досвід трансформації оборонної
сфери та збройних сил, а деякі
країни СНД вже цікавляться на
шим досвідом реформування. Є
держави, які зацікавлені у продов
женні та розвитку військовотех
нічного співробітництва з Украї
ною. Існує певна специфіка, а тому
й структура двосторонніх про
грам та планів відрізняються.
— Іване Васильовичу, за яки
ми напрямами реалізується Ін
дивідуальна програма парт
нерства між Україною та НАТО
і скільки планується провести
в її рамках заходів, у тому чис
лі багатонаціональних війсь
кових навчань?

— На сьогодні в рамках Індивіду
альної програми партнерства на
2007 рік проведено 125 заходів із
277 запланованих. Зокрема, в
Школі НАТО (м. Обераммергау,
ФРН) пройшли навчання 24х
українських військовослужбовців.
Наші військовики отримують фа
хову підготовку на різноманітних
курсах, проводяться конференції,
семінари, засідання робочих груп.
Проведено десять заходів з підго
товки багатонаціональних війсь
кових навчань. Цього року їх за
плановано сім.
Слід зазначити, що військове
співробітництво України та НАТО
здійснюється не лише в рамках Ін
дивідуальної програми партнерст
ва. Українське оборонне відомство
послідовно реалізує стратегію від
носин з Альянсом, визначену Зако
ном України «Про основи націона
льної безпеки України» та деталі
зовану у Плані дій Україна–НАТО.
На його основі розроблений Ці
льовий план, який містить конкре
тні завдання для Міноборони
України. Вже ціле десятиліття наша
країна, її Збройні Сили активно за
лучаються до реалізації Програми
НАТО «Партнерство заради миру»,
складовими якої, поряд з Індивіду
альною програмою партнерства, є
Процес планування та оцінки сил.
— Міністерство
оборони
України приділяє велику увагу

Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè
çä³éñíþº çàõîäè ì³æíàðîäíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà ç îáîðîííèìè
òà â³éñüêîâèìè â³äîìñòâàìè
57 äåðæàâ ñâ³òó.

розвитку співробітництва в
рамках регіональних організа
цій та програм. Наприкінці
2005 року наша країна набула
членства в Раді міністрів обо
рони ПівденноСхідної Євро
пи (РМО ПСЄ). За якими на
прямами здійснюється діяль
ність цієї організації?
— Так, Україна приєдналася до
цієї регіональної організації безпе
ки не лише тому, що належить до
регіону ПівденноСхідної Європи,
а й тому, що вже тринадцять років є
активним контриб’ютором безпе
ки на Балканському півострові,
який став у 90х роках минулого
століття ареною кривавих конфлі
ктів. До того ж, об’єднуючи такі
країни, як Албанія, Болгарія, Гре
ція, Італія, Македонія, Румунія, Сло
венія, США, Туреччина, Хорватія,
ця організація сприяє реалізації
європейських та євроатлантичних
прагнень держав, які ще не входять
до ЄС та НАТО. До РМО ПСЄ праг
нуть приєднатися Боснія і Герцего
вина, Молдова. Зацікавлені у спів
робітництві з нею Сербія, Чорно
горія та Грузія.
Чергове засідання Ради на рівні
міністрів оборони відбудеться у
жовтні цього року в Києві. Окрім
членів Ради та спостерігачів, пла
нується запросити представників
керівних органів ЄС і НАТО, а та
кож міністрів оборони держав
Східної Європи та Чорноморсь
коКаспійського регіону. Під час
засідання будуть обговорені пи
тання зміцнення довіри та безпе
ки у регіоні. Україна має намір ак
тивно брати участь у військових
навчаннях та інших заходах в ра
мках Багатонаціональних миро
творчих сил ПівденноСхідної
Європи, в інших ініціативах РМО
ПСЄ, зокрема в галузях розвитку
озброєння, оборонної промисло
вості, науководослідної роботи
та технологій, військової освіти,
військової підтримки нерозпов
сюдження зброї масового ура
ження, безпеки кордонів і боро
тьби з тероризмом, а також у та
ких важливих напрямах, як роз
виток системи супутникового
зв’язку між військовими госпіта
лями збройних сил державучас
ниць.
— Російська Федерація — стра
тегічний партнер України. Ці
каво знати, скільки заходів дво
стороннього співробітництва
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планується провести між на
шими країнами у цьому році?
— Співробітництво з Російською
Федерацією має взаємовигідний
характер. Програма двосторон
нього співробітництва на 2007 рік
передбачає проведення 41 заходу,
а також кількох позапланових.
Регулярно проводяться засідан
ня Підкомітету з питань безпеки
УкраїнськоРосійської міждержав
ної комісії та Підкомісії з питань
співробітництва між збройними
силами обох країн, робочі зустрічі
представників
верифікаційних
структур.
Представники військового ві
домства та Командування ВМС
України беруть участь у засіданнях
Підкомісії з питань функціонуван
ня Чорноморського Флоту Росій
ської Федерації та його перебуван
ня на території нашої країни. Регу
лярно обговорюються проблеми
військовотехнічного характеру,
питання функціонування 31го
Випробувального центру, розта
шованого на території України, та
використання російською сторо
ною полігону «Нитка» (м. Саки).
Ми розвиваємо співробітницт
во між видами збройних сил і ро
дами військ, співпрацюємо у вирі
шенні питань подовження ресур
су озброєнь і військової техніки,
утилізації боєприпасів і компоне
нтів ракетного палива, охорони
інтелектуальної власності.
Представники Збройних Сил
України брали участь у щорічному
Московському міжнародному фес
тивалі армійської пісні «Віват, Пе
ремога!», присвяченому 62й річ
ниці Перемоги у Великій Вітчизня
ній війні.
На серпень–вересень цього року
заплановано проведення навчан
ня зенітних ракетних військ Повіт
ряних Сил ЗС України з бойовою
стрільбою на полігоні «Ашулук»
(Російська Федерація).
— Як відомо, Міністерству
оборони України надають кон
сультаційнодорадчу допомо
гу іноземні радники. Скільки
їх працює у нас на сьогодні і
які питання опрацьовуються
за їхньої допомоги?
— Широкий спектр та складність
завдань реформування оборонної
сфери та Збройних Сил України
потребує конструктивної співпра
ці з нашими партнерами, які з гото
вністю діляться знаннями та досві

Îñîáëèâ³ñòþ ì³æíàðîäíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà çà îñòàíí³ äâà ðîêè
ñòàëî øèðîêå çàëó÷åííÿ åêñïåðòíî¿
äîïîìîãè îáîðîííèõ â³äîìñòâ
îêðåìèõ êðà¿í–÷ëåí³â ÍÀÒÎ.
дом. Особливістю міжнародного
співробітництва за останні два ро
ки стало широке залучення експер
тної допомоги Стратегічного ко
мандування НАТО з трансформа
ції, Центру цивільновійськових
відносин Школи післядипломної
освіти ВМС США, оборонних ві
домств окремих країн–членів
НАТО та іноземних радників. Іно
земні фахівці разом з головою Офі
су зв’язку НАТО в Україні паном
Джеймсом Гріном (США), який опі
кується питаннями програмного
управління ресурсами у воєнній
сфері, та керівниками провідних
структурних підрозділів Міністер
ства оборони і Генерального штабу
входять до складу Спільного коор
динаційного комітету, при якому
створені робочі групи з основних
програм. Згідно з американською
Програмою об’єднаних контакт
них груп (JCTP), заплановано візи
ти до України 12 експертних груп з
широкого кола питань.
До групи іноземних радників
входить сім чоловік. Це представ
ники Великої Британії, Болгарії,
ФРН, Франції, США, Литви та Сло
ваччини, які надають консульта
ційнодорадчу допомогу з питань
удосконалення оборонного пла
нування, управління ресурсами та
фінансового менеджменту у сфе
рі оборони, кадрового менеджме
нту, системи управління персона

лом, військової освіти та підгото
вки цивільного персоналу, пере
ходу на комплектування за конт
рактом, досягнення взаємосуміс
ності, планування та проведення
військових операцій за стандар
тами НАТО.
Координацію їхньої діяльності
здійснює Спільний координацій
ний комітет, який очолює дирек
тор Департаменту воєнної політи
ки та стратегічного планування
Міністерства оборони України. До
складу цього органу входить пер
ший заступник Міністра оборони,
заступник начальника Генерально
го штабу, начальник Головного
управління оборонного плануван
ня Генерального штабу та всі керів
ники органів міжнародного спів
робітництва Міноборони та Гене
рального штабу ЗС України. Нині
вирішується питання щодо залу
чення турецького радника до на
дання допомоги Генеральному
штабу ЗС України з питань логісти
чного забезпечення.
Хочу підкреслити, що міжнародне
співробітництво сприяє зміцненню
оборонного потенціалу нашої дер
жави, підвищенню боєздатності
українського війська, утвердженню
України в статусі повноправної уча
сниці колективного забезпечення
міжнародної безпеки.
Áåñ³äó â³â Âàäèì ÇÅË²ÍÑÜÊÈÉ
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СТАВКА — НА «ЦИФРУ»

Використання нових польових комплексів
дасть змогу підвищити якість і достовірність
зв’язку та зробити його більш універсальним
Íèí³ â³éñüêà çâ’ÿçêó ïåðåæèâàþòü â³äïîâ³äàëüíèé åòàï ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó, ùî ïåðåäáà÷àº øèðîêå âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ðîçãîðòàþòüñÿ ³ âæå
çíàéøëè ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ àâòîìàòèçîâàí³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ îõîïëþþòü ëàíêè óïðàâë³ííÿ â³ä ÃØ
ÇÑ Óêðà¿íè äî êîðïóñ³â, áðèãàä, îêðåìèõ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí, óñòàíîâ. Äî 2010 ðîêó âîíè áóäóòü íàðîùåí³ äî îêðåìî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Ó
ïðàêòèêó êîìàíäèð³â ³ øòàá³â óñ³õ ð³âí³â áóäóòü
âïðîâàäæóâàòèñÿ ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, ìîäåëþâàííÿ, åêñïåðòí³ ñèñòåìè.
З метою удосконалення та розвит
ку системи зв’язку і автоматизації
ЗС України Головним управлінням
зв’язку та інформаційних систем
ГШ ЗС України відпрацьована від
повідна законодавча база, згідно з
якою основними напрямами роз
витку систем зв’язку і автоматиза
ції є удосконалення існуючих і
створення якісно нових ліній, вуз
лів і мереж зв’язку різного призна
чення з метою задоволення зрос
таючих потреб систем управління
щодо забезпечення інформацій
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ного обміну в мирний час та в осо
бливий період, досягнення необ
хідної якості всіх видів зв’язку.
Упроваджується єдина державна
технічна політика щодо розробки
і виробництва максимально уніфі
кованих військових засобів зв’язку
та автоматизації, що відповідають
діючим стандартам і нормативним
документам, а також рекомендаці
ям Міжнародного союзу електро
зв’язку. Використовуються у ста
ціонарному компоненті сучасна
сертифікована техніка зв’язку ци

вільного призначення, а також
орендовані цифрові канали різних
швидкостей.
Розробляються і впроваджують
ся національні засоби захисту ін
формації, що забезпечують задані
показники конфіденційності, стій
кості, дійсності під час обміну та
обробки інформації. На сьогодні
кожна ланка управління Збройних
Сил має свою систему зв’язку та ав
томатизації управління військами,
яка, як правило, виконує завдання
автономно, що потребує значних
витрат сил, засобів зв’язку та авто
матизації. Єдність цих систем до
сягатиметься сумісністю комплек
сів (засобів) зв’язку та автоматиза
ції всіх ланок управління щодо
стиків, протоколів, швидкостей ка
налів передавання та кінцевих за
собів, способів комутації, канало
утворення та захисту інформації.
Система зв’язку та автоматизації
Збройних Сил матиме стаціонар
ний та мобільний компоненти.
Стаціонарний компонент перспе
ктивної системи зв’язку та інфор
матизації ЗС України буде створю
ватися на основі цифрової інтег
ральної мережі зв’язку (ЦІМЗ). Во
на має забезпечувати інтереси
практично всіх типів користувачів
щодо інформаційних послуг та по
слуг зв’язку у стаціонарному ком

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА
поненті системи зв’язку Збройних
Сил та передавати всі види інфор
мації: телефонну, телефаксну, теле
графну, відеотелефону, сигнали ав
томатичного управління тощо.
ЦІМЗ «покриває» всю територію
держави з урахуванням щільності
та характеру розміщення на ній
штабів, установ та інших об’єктів
Збройних Сил. Вона забезпечує
ефективне управління телекомуні
каційними мережами та створює
єдину систему адресування й ну
мерації у системі зв’язку та інфор
матизації ЗС України. ЦІМЗ перед
бачає поетапний перехід від част
ково комутованої до комутованої
цифрової інтегральної мережі зв’я
зку ЗС України. Цифрову інтегра
ційну мережу зв’язку передбачаєть
ся будувати з використанням на ін
формаційних напрямах як прово
дових (кабельних), радіорелейних
ліній зв’язку ЗС України, так і орен
дованих цифрових потоків, кана
лів передавання. У подальшому
транспортна телекомунікаційна
мережа стаціонарного компонента
СЗІ ЗС буде розвиватися шляхом
будівництва волоконнооптичних
ліній та ліній прив’язки до телеко
мунікаційних мереж України.
Мобільний компонент перспек
тивної системи зв’язку та інформа
тизації ЗС України заплановано бу
дувати за трирівневою схемою. Ко
жен рівень складатиметься з типо
вих елементів — систем зв’язку та
інформатизації окремої бригади.
Він складається зі спеціалізованих
комплексних апаратних зв’язку та
інформатизації (цифрового кана
лоутворення, мереж доступу, ра
діозв’язку та радіодоступу), коман
дноштабних машин (КШМ) та пе
реносних засобів зв’язку. До його
складу можуть також входити інші
апаратні, які виконують завдання,
властиві бригаді, з обов’язковим
забезпеченням сумісності з інши
ми елементами системи.
Комплексні апаратні зв’язку за
безпечать формування та комута
цію цифрових потоків у лінійних
трактах кабельних, радіорелейних
і тропосферних ліній зв’язку, під
ключення за допомогою абонент
ських ліній кінцевих пристроїв,
приймання, передавання, обробку
і збереження документованих по
відомлень, групове і абонентське
засекречування.
Перспективні командноштабні
машини рухомих пунктів управ

ління створять зручність роботи
службовим особам пункту управ
ління. КШМ буде обладнано авто
матизованими робочими місцями
для забезпечення службових осіб
основними видами зв’язку (теле
фонного, передачі даних, факсимі
льного, відеозв’язку), автоматизо
ваною підтримкою прийняття рі
шень, виконання інформаційно
розрахункових задач, підготовки
та обміну документами з відповід
ним спеціальним програмним за
безпеченням.
Технічні засоби зв’язку та інфор
матизації мобільного компонента
всіх рівнів забезпечать необхідну
організаційнотехнічну взаємодію
між собою та стаціонарним ком
понентом системи зв’язку та інфо
рматизації ЗС України.
Використання нових польових
комплексів зв’язку дасть змогу під
вищити його якість і достовірність,
зменшити кількість апаратних
зв’язку на пунктах управління та
зробити їх більш універсальними.
Безумовно, що одночасний пере
хід усіх ланок управління Зброй
них Сил України на цифрові засо
би зв’язку неможливий. Передусім
необхідно проаналізувати можли
вості держави щодо оснащення
військ зв’язку цифровими засоба
ми різного призначення і розро

бити план переозброєння частин і
підрозділів зв’язку та побудови
фрагментів цифрової телекомуні
каційної системи Збройних Сил
України.
З прийняттям на озброєння нові
тніх засобів зв’язку та автоматиза
ції очікується певне зменшення ви
трат на утримання засобів зв’язку і
особового складу для розгортання
мереж лінійного доступу (ліній
прив’язки) інформаційнотелеко
мунікаційних вузлів пунктів управ
ління Збройних Сил України до
стаціонарної телекомунікаційної
мережі загального користування з
певним збільшенням технічних
можливостей цих вузлів зв’язку.
Так, співвідношення чисельності
задіяного обслуговуючого персо
налу під час проходження інфор
мації аналоговими каналами зв’яз
ку апаратури старого парку та но
вітніми засобами цифрового зв’яз
ку під час ведення телефонних
розмов по відкритих та засекрече
них каналах зв’язку, а також при
передаванні документованої інфо
рмації становить приблизно 3:1.
Результатом нашої роботи стане
створення єдиної цифрової інтег
ральної мережі зв’язку з мінімаль
но необхідною кількістю типів
пристроїв (кінцевих, автоматич
ної комутації, каналоутворення, за

Ñòàö³îíàðíèé êîìïîíåíò
ïåðñïåêòèâíî¿ ñèñòåìè çâ’ÿçêó
òà ³íôîðìàòèçàö³¿ ÇÑ Óêðà¿íè áóäå
ñòâîðþâàòèñÿ íà îñíîâ³ öèôðîâî¿
³íòåãðàëüíî¿ ìåðåæ³ çâ’ÿçêó (Ö²ÌÇ).

Ö²ÌÇ «ïîêðèâàº» âñþ òåðèòîð³þ
äåðæàâè ç óðàõóâàííÿì ù³ëüíîñò³
òà õàðàêòåðó ðîçì³ùåííÿ íà í³é
øòàá³â, óñòàíîâ òà ³íøèõ îá’ºêò³â
Çáðîéíèõ Ñèë.
хисту інформації), що забезпечу
ють передавання, введення (виве
дення), обробку і розподіл усіх ви
дів повідомлень у задані терміни зі
зменшенням загального часу роз
гортання (згортання) вузлів зв’язку
та кількості засобів зв’язку і особо
вого складу на них.
У 2007 році ведеться активна ро
бота щодо переобладнання систе
ми зв’язку Збройних Сил України
новітніми засобами обробки, відо
браження і обміну інформацією між
пунктами управління Збройних Сил
України. Зокрема у травні цього ро
ку на зборах керівного складу військ
зв’язку ЗС України демонструвалися
переобладнанні відповідно до цих
вимог пункти управління ВМС ЗС
України, їхні стаціонарна та польо
ва компоненти. Нині приймаються
на озброєння сучасні, сумісні із за
собами зв’язку і управління зброй
ними силами передових країн світу
засоби зв’язку і автоматизації, та по
ставляються у війська новітні апара
тні зв’язку і системи.
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Добре відомо, що без вирішення
проблеми формування якісного
кадрового потенціалу військ зв’яз
ку виконання заходів їх пере
озброєння та перехід на нові засо
би зв’язку й цифрові технології не
можливі. На жаль, існуюча система
формування кадрів військ зв’язку
на сьогодні є малоефективною че
рез її надлишковість та невідповід
ність вимогам часу. Саме тому при
реформуванні системи підготовки
фахівців необхідно зосередити ак
центи на комплексному і систем
ному вирішенні проблеми при до
триманні принципу економічної
доцільності. Уже відпрацьовується
система заходів, основою якої є
поетапне вирішення всіх проблем,
пов’язаних із реформуванням сис
теми підготовки фахівців військ
зв’язку. Всього таких етапів п’ять.
На сьогодні ми завершуємо вико
нання заходів 4го і 5го етапів —
створення організаційних струк
тур нової системи підготовки та
наповнення їх змістом конкрет

них видів підготовки. На підставі
комплексності та системності ви
рішення зазначеної проблеми бу
ло прийнято рішення, яке дало
змогу поєднати в єдиній системі
різновидові та різнорівневі види
підготовки фахівців військ зв’язку і
тим самим створити сприятливі
умови для формування ефектив
них наскрізних схем підготовки. Її
реалізація дає можливість органі
зувати і здійснювати в єдиній сис
темі підготовку як військових, так і
цивільних фахівців.
Напрацьована система організа
ційних заходів забезпечує ство
рення єдиного навчального ком
плексу військ зв’язку. Його осно
вою стануть Київський ВІТІ НТУУ
«КПІ» та 179й об’єднаний навча
льнотренувальний центр військ
зв’язку. Полтавський осередок цьо
го комплексу створюється на ос
нові Полтавського ВІЗ та 179го
навчального центру. До його скла
ду входять: Полтавський факультет
ВІТІ НТУУ «КПІ», 179й об’єднаний
навчальнотренувальний центр та
навчальні й наукові підрозділи
НТУУ «КПІ». Отже, створюються
сприятливі передумови не тільки
для реалізації наскрізних схем під
готовки військових фахівців, а й
для забезпечення реальної інтег
рації військової освіти і науки з од
ним із найпотужніших технічних
університетів України — НТУУ
«КПІ». Для виконання цього за
вдання вже прийнята Постанова
КМ України від 6 червня 2007 року
«Про реорганізацію Полтавського
військового інституту зв’язку» і ви
дано спільний наказ Міністра обо
рони України та Міністра освіти і
науки України від 5 липня 2007 ро
ку «Про заходи щодо реорганізації
Полтавського військового інститу
ту зв’язку».
Впровадження цих заходів щодо
реформування системи підготов
ки фахівців військ зв’язку дасть
змогу створити сучасний навчаль
ний комплекс, який забезпечува
тиме реальні потреби підготовки
фахівців для перспективної систе
ми зв’язку та інформатизації і від
повідатиме принципам економіч
ної доцільності й ефективності.
Ïîëêîâíèê Ìèõàéëî ÌÀËßÐ×ÓÊ,
íà÷àëüíèê çâ’ÿçêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
— íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì
ÃØ ÇÑ Óêðà¿íè

Анатолій МАР’ЄНКО, заступник голови правління з
наукових питань ВАТ «Меридіан» імені С.П. Корольова:

«Ми спроможні виробляти
військову вимірювальну
техніку світового рівня за
ціною вдвічі—втричі нижчою
за зарубіжні аналоги»
— Анатолію Васильовичу, яке
місце посідає ВАТ «Меридіан» в
галузі вимірювальної техніки,
зокрема, військового призна
чення?
— Ç äíÿ ñâîãî çàñíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà çàñîáàõ âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè. Öå º ñêëàäíèé, íàóêîºìíèé ³ äîðîãèé ïðîöåñ. Äî òîãî æ,
ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ òàê, ùî ñàìå ìè çàëèøàºìîñÿ ìîíîïîë³ñòîì ó ö³é ãàëóç³ — êîíñòðóþºìî ³ âèðîáëÿºìî ³íñòðóìåíòàð³é çàâäÿêè ôóíäàìåíòàëüíèì
äîñë³äæåííÿì ó÷åíèõ-ìåòðîëîã³â.
Ñâîãî ÷àñó îá’ºäíàííÿ áóëî ïîòóæíèì ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå íàë³÷óâàëî
ïîíàä 10 òèñÿ÷ ïðàö³âíèê³â. Äî éîãî
ñêëàäó âõîäèëî äåê³ëüêà íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â, ó òîìó ÷èñë³ ³íñòèòóò ðàä³îâèì³ðþâàëüíî¿ àïàðàòóðè.
Çàãàëîì â³äïîâ³äàëüíèõ çàâäàíü áóëî
áàãàòî, ³ âîíè óñï³øíî âèêîíóâàëèñÿ.
Àëå çà ìèíóë³ 15 ðîê³â ñèñòåìà
âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ ñóá’ºêòàìè íàö³îíàëüíîãî â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî
êîìïëåêñó, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ðîçðîáíèê³â ïðîäóêö³¿ îáîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ, ç îäíîãî áîêó, ³ çàìîâíèê³â â
îñîá³ Ì³íîáîðîíè — ç ³íøîãî, çàçíàëà
çì³í. Ìè ïðîâîäèëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó
ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ ç âêàç³âêàìè
çàìîâíèêà, ÿêèé âèçíà÷àâ íàïðÿìè
ðîáîòè íà ïåðñïåêòèâó. Òàê, ðàí³øå
«Ìåðèä³àí» âèðîáëÿâ äëÿ ïîòðåá
îáîðîíè áëèçüêî 50 òèñ. ð³çíèõ òèï³â
âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â íà ð³ê, ëåâîâó ÷àñòêó ÿêèõ ñêëàäàëè åëåêòðîííîîá÷èñëþâàëüí³ ÷àñòîòîì³ðè. Ñüîãîäí³
æ ïðè âèðîáíèöòâ³ â äåê³ëüêà ñîòåíü
øòóê
çàìîâëåííÿ
Ì³íîáîðîíè
ñêëàäàº ëèøå îäèíèö³.

— Невже Україна сьогодні,
зокрема ваше підприємство,
повністю втратила свої коли
шні надбання у цій сфері?
— Íå â óñüîìó. ×èìàëî íàóêîâèõ,
³íæåíåðíèõ, òåõí³÷íèõ ð³øåíü òà
ñòâîðåíèõ íà ¿õ áàç³ çðàçê³â âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè ³ íèí³ â³äïîâ³äàþòü
ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì. Ìè ãîòîâ³ ïîñòà÷àòè ¿õ çà ö³íîþ âäâ³÷³—âòðè÷³ íèæ÷îþ çà çàðóá³æí³ àíàëîãè. Íàïðèêëàä, ñó÷àñíèé ÷àñòîòîì³ð øèðîêîãî
ä³àïàçîíó â³ä ñâ³òîâîãî ë³äåðà ó ö³é
ãàëóç³ êîøòóº 12,5 òèñ. äîëàð³â. Ìè æ,
íå ã³ðøèé, ïðîïîíóºìî çà 4 òèñÿ÷³.
Âàðòèé óâàãè é êîìïëåêò îáëàäíàííÿ
«Îðõ³äåÿ». Çàãàëîì, ìè ïëàíóºìî ç³áðàòè ¿õ öüîãî ðîêó â³ñ³ì îäèíèöü. Äëÿ
â³äïðàöþâàííÿ òåõíîëîã³¿ öå äóæå
ìàëî, àäæå âèì³ðþâàëüíà àïàðàòóðà
º ñêëàäíîþ ³ íàóêîºìíîþ. ² êîøòóº
îäèí çðàçîê, ÿêùî ïàðò³ÿ íåâåëèêà,
îá’ºêòèâíî äîðîæ÷å, í³æ ïðè âèðîáíèöòâ³ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³.
Ùå îäèí êîíêóðåíòîñïðîìîæíèé
çðàçîê íàøî¿ ïðîäóêö³¿ îáîðîííîãî
ïðèçíà÷åííÿ — ïåðåñóâíà ëàáîðàòîð³ÿ âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè ÓÀ2-4.
Âæå ÷îòèðè ðîêè ïîñï³ëü ¿¿ ñïî÷àòêó
âêëþ÷àþòü ó äåðæçàìîâëåííÿ, à ïîò³ì âîíà òàê ñàìî «óñï³øíî» ç íüîãî
âèëó÷àºòüñÿ. Ìîæëèâî, â³äëÿêóº ö³íà,
àäæå öåé âèì³ðþâàëüíèé êîìïëåêñ
êîøòóº áëèçüêî 800 òèñ. ºâðî. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ: âàðò³ñòü ïîä³áíîãî êîìïëåêñó çáðîéíèõ ñèë Í³ìå÷÷èíè
ñêëàäàº 20 ìëí ºâðî.
À çàãàëîì ìè ãîòîâ³ çàïðîïîíóâàòè â³éñüêîâèì á³ëüøå äåñÿòêà òèï³â
ð³çíîìàí³òíîãî ìåòðîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Ñåðåä íèõ ³ âèì³ðþâà÷ ïàðà-

ìåòð³â â³òðó (àíåìîìåòð) ÌÀÐÊ-60 ç
ñèñòåìîþ ïðîòèëüîäîâèõ â³äêëàäåíü, ÿêèé âæå âèêîíóº ñâî¿ ôóíêö³¿
íà äåê³ëüêîõ àåðîäðîìàõ â³ò÷èçíÿíèõ
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë.
Çà äàâíüîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ ï³äïðèºìñòâî ïðîïîíóº òàêîæ ðóá³ä³ºâ³ ³ öåç³ºâ³ ñòàíäàðòè ÷àñòîòè ³ ÷àñó, ïðèéìà÷³ ñèãíàë³â òî÷íîãî ÷àñó, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó ñèñòåì óïðàâë³ííÿ êîñì³÷íèõ àïàðàò³â.
— А як почуваються в сфері
метрології та вимірювальної
техніки ваші конкуренти?
— Ñüîãîäí³ ìàéæå âñÿ âèì³ðþâàëüíà àïàðàòóðà, ÿêîþ îñíàùåí³ ìåòðîëîã³÷í³ ñëóæáè íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ ³ â äåÿêèõ êðà¿íàõ ñâ³òó,
ùî ïåðåáóâàëè ó ñôåð³ ³íòåðåñ³â âåëèêî¿ äåðæàâè, — âèðîáíèöòâà ÂÀÒ
«Ìåðèä³àí». ² òîìó ï³äïðèºìñòâî
ïðîäîâæóº ï³äòðèìóâàòè ì³öí³ çâ’ÿçêè òà ñï³âïðàöþâàòè ç Ðîñ³ºþ, Á³ëîðóññþ, Êàçàõñòàíîì, Êèòàºì, Â’ºòíàìîì. Àëå â Ðîñ³¿, íàïðèêëàä, âðàõîâóþ÷è ñòðàòåã³÷íó âàæëèâ³ñòü âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ âèð³øåííÿ
çàâäàíü íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, ïðîâîäèòüñÿ ïîë³òèêà ùîäî ïîâíîãî ïåðåõîäó íà âëàñíå ìåòðîëîã³÷íå îáëàäíàííÿ. Çâåðòàþ÷èñü äî äîñâ³äó ö³º¿
êðà¿íè, íàãîëîøó, ùî òàì íàóêîâîäîñë³äí³ çàêëàäè íå áóëè ïðèâàòèçîâàí³. Îòæå, ðîñ³ÿíè, âèêîðèñòîâóþ÷è
ñüîãîäí³ íàøó àïàðàòóðó, çàìîâëÿþòü ñâî¿ì ïðîåêòíèì ³íñòèòóòàì ïðèëàäè òàêîãî æ ïðèçíà÷åííÿ, àëå âæå
íàñòóïíîãî ïîêîë³ííÿ, ³ çàêóïîâóâàòèìóòü íåçàáàðîì ñàìå ¿õ.

Óêðà¿íà, 03680, ì. Êè¿â, áóëüâ. ²âàíà Ëåïñå, 8
Òåë./ôàêñ +38 (044) 454-11-93, 408-81-09, Òîðãîâèé ä³ì «Ìåðèä³àí»
E-mail: tdm@merydian.kiev.ua http://www.merydian.kiev.ua

Ðîçìîâó â³â Â’ÿ÷åñëàâ ÏÅÒÐÎÂÑÜÊÈÉ

За Україну, за Президента —
«З неба — на землю, і в бій»

— вріст йде «крилата піхота»,
— така у цих хлопців робота

АКТУАЛЬНО

…ПЛЮС КОДИФІКАЦІЯ
УСІХ ЗБРОЙНИХ СИЛ
Революційні зміни у військовій логістиці
неможливі без чиновницької «закарлючки»
Ùå ï’ÿòü ðîê³â òîìó Ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè
çàòâåðäèâ «Êîíöåïö³þ â³éñüêîâî¿ ñèñòåìè êîäèô³êàö³¿». Ñóòü ¿¿ çâîäèëàñÿ äî òîãî, ùî
çáðîéí³ ñèëè ìàþòü îòðèìàòè íàä³éíå äæåðåëî îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âñ³ âèäè ïðîäóêö³¿, ñïîæèâà÷åì ÷è êîðèñòóâà÷åì ÿêî¿ âîíè º.
Îäíàê ïåðåäîâà ³äåÿ, ïîêëàäåíà â îñíîâó äîêóìåíòà, âò³ëåííÿ ÿêî¿ íàäàº ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâí³øå âèòðà÷àòè áþäæåòí³ êîøòè, âïðîâàäæóºòüñÿ íàäòî ïîâ³ëüíî.
Середина 90х років була справді
унікальним періодом в історії на
шого війська. Фактично всі склади,
сховища, арсенали і бази зберіган
ня Міністерства оборони України
були переповнені радянською спа
дщиною — різноманітною військо
вою технікою, озброєнням, запас
ними частинами і комплектуючи
ми, витратними та іншими матері
алами і продукцією, призначеними
для військових потреб. Однак вже
тоді було зрозуміло: рано чи пізно
накопичені запаси вичерпаються,
терміни придатності минуть і не
одмінно постане запитання: що і де
купувати для військових потреб?
У Міністерстві оборони зволіка
ти не стали і, щоб не винаходити
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велосипед, звернулися до світово
го досвіду матеріальнотехнічного
забезпечення військ.
Перші ж кроки у цьому напрямку
засвідчили: для підвищення ефек
тивності управління номенклату
рою предметів постачання на всіх
етапах їх життєвого циклу, забезпе
чення необхідних умов для автома
тизованого обліку і поліпшення
управління запасами в системі логі
стики та її сумісності з аналогічни
ми системами збройних сил інших
держав необхідна дієва система ко
дифікації предметів постачання.
***
З’ясувалося, що проблему можна
вирішити трьома способами.

Перший – здійснювати управ
ління номенклатурою предметів
постачання збройних сил у систе
мі, яка була створена за часів існу
вання Союзу. Однак в нових умо
вах радянська схема могла стати
ще менш ефективною, витратною і
неспроможною усунути дублю
вання. При цьому вона була б, як і
раніше, не сумісною з аналогічни
ми системами збройних сил ін
ших держав.
Другий спосіб – розроблення
власної системи, в якій можна було
б застосовувати національну тер
мінологію, власні правила класи
фікації та ідентифікації, призна
чення кожному предмету поста
чання коду відповідно до українсь
ких документів з кодифікації,
стандартизації та каталогізації. Од
нак і цей варіант був неприйнят
ним, оскільки призвів би до само
ізоляції та згубного впливу на еко
номіку держави.
Залишався третій шлях – приєд
нання до Системи кодифікації
НАТО, яка протягом понад півсто
ліття довела свою ефективність.
У 2002 році наказом Міністра
оборони України була затвердже
на «Концепція військової системи
кодифікації», в якій чітко визначені
основні напрями створення війсь
кової системи кодифікації, робіт з

NOTA BENE
кодифікації предметів постачання
Збройних Сил України та мета
міжнародного співробітництва з
цих питань. Того ж року у відомстві
створюється військове бюро коди
фікації, і українські фахівці почи
нають набувати досвіду, співпра
цюючи з Групою національних ди
ректорів з кодифікації НАТО
(АС/135), національними бюро ко
дифікації США, Німеччини, Чехії,
Польщі, Угорщини та Великобри
танії.
У ході двосторонніх візитів ми
здобули неоціненний досвід у
створенні системи кодифікації, бу
ла відпрацьована низка відповід
них документів. Тому створювана
нині вітчизняна система об’єктив
но ґрунтується на принципах гар
монізації з системою кодифікації
НАТО, до якої на сьогодні приєд
налися 53 найбільш розвинуті дер
жави світу, і в тому числі Росія.
***
На восьмому симпозіумі з коди
фікацій НАТО, що відбувся в травні
1997 року, бригадний генерал Жан
Марк Ренуччі, начальник підрозді
лу тилового забезпечення (Фран
ція), розповідаючи про свою
участь у миротворчій операції в
Югославії, зазначив, що під егідою
ООН співпрацювати довелося вій
ськовикам 30 держав. Він описав
це як мішанину батальйонів ООН,
неурядових та благодійних органі
зацій. Через відсутність «загальної
технічної мови» збройні сили
Франції, наприклад, відчували зна
чні труднощі при веденні опера
цій, що призвело до неприпусти
мих витрат ресурсів. З передачею
управління та відповідальності від
ООН до НАТО вони спромоглися
встановити ефективну перехресну
систему підтримки, прямо пов’яза
ну з використанням системи коди
фікації НАТО.
Ефективна логістика вимагає ро
боти за принципом «необхідний
предмет постачання у визначено
му місці у визначений час». У той
час як всі збройні сили повинні
підтримувати озброєння в стані
постійної готовності для забезпе
чення суверенітету своєї держави,
кожний має економити та запобі
гати витрат шляхом усунення дуб
лювання і полегшення управління.
Держави НАТО досягли цієї мети
за допомогою свого «невидимого
партнера» — найбільш ефективної

Â³ò÷èçíÿíà ñèñòåìà ãàðìîí³çîâàíà ç
ñèñòåìîþ êîäèô³êàö³¿ ÍÀÒÎ, äî ÿêî¿
íà ñüîãîäí³ ïðèºäíàëèñÿ 53
íàéá³ëüø ðîçâèíóò³ äåðæàâè ñâ³òó.
загальної системи ведення справ
логістики.
Система кодифікації надає блоку
НАТО загальну мову ідентифікації
предметів постачання для викори
стання її як в окремій державі, так і
між державами — учасницями
СКН. Держави, які не входять до
НАТО, але отримують «спонсорсь
ку допомогу» у впровадженні СКН,
також мають зиск від цієї системи.
Основою СКН є принцип, згідно з
яким відповідальність за кодифіка
цію предмета постачання поклада
ється на державу, яка його розро
била і виготовила. Цей принцип
застосовується навіть тоді, коли
предмет не використовується у цій
державі. Загальні правила, станда
рти даних та «Словник елементів
даних» сприяють зв’язку між дер
жавамиучасницями. Використан
ня кодованих даних дозволяє авто
матизувати процес перекладу за
значених документів національ
ною мовою.
***
Ідентифікація предметів поста
чання є найважливішим елемен
том системи кодифікації, оскіль
ки встановлює унікальний опис
кожного предмета. Вона склада
ється з мінімуму даних, необхід
них для чіткого визначення осно
вних характеристик предмета,
тобто тих, що надають йому уні

кального характеру і відрізняють
від інших.
У СКН цей процес заснований на
концепції «предмета постачання».
Цей термін застосовується до
предмета, який необхідно придба
ти для задоволення певних потреб
логістики. Щоб забезпечити єдину
термінологію серед користувачів,
в СКН застосовується правило на
дання назви кожному предмету
постачання, яка має свій п’ятизна
чний код. Цей код дозволяє пере
кладати назви мовою користувача
та запобігає помилкам при автома
тизованому опрацюванні й обміні
даними (наприклад, «гайка» анг
лійською та арабською мовами
має однаковий код). Після надання
назви предмету постачання здійс
нюється його класифікація.
Велика кількість предметів по
стачання потребує упорядкування
за певними ознаками. Система
класифікації НАТО розподіляє їх
на групи та класи. Кожна група
складається з предметів з аналогіч
ними фізичними або робочими
характеристиками чи з однаковим
призначенням і поділяється на
класи, які більш детально визнача
ють типи предметів.
Держави, які приєдналися до си
стеми кодифікації НАТО, дотриму
ються загальних стандартів та про
цедур щодо надання номенклатур
ного номера своїм предметам по
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Ïðåäìåòè, íîìåðè ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ
â ñèñòåì³ êîäèô³êàö³¿ ÍÀÒÎ,
ïîøèðþþòüñÿ â³ä êåðîâàíèõ ðàêåò
äî çâè÷àéíèõ òàð³ëîê.
стачання. Національне бюро коди
фікації (НБК) у кожній державі
централізовано призначає свої на
ціональні NSN. Номенклатурний
номер визначає унікальність кож
ного предмета постачання. Всі на
ціональні NSN є 13значними, од
наковими за складом та структу
рою.
NSN можна поділити на три час
тини. Перші чотири цифри — це
номер класу предмета постачання
НАТО (NSC), який відносить його
до групи і класу подібних предме
тів (наприклад, 1340 – некеровані
ракети, їх бойове оснащення та
складові частини). Наступні дві ци
фри — код НБК, яке призначило
цей NSN (кожна держава має свій
власний код НБК: США використо
вують «00» і «01», Україна — «61» –
код Бюро кодифікації у військовій
сфері Збройних Сил України в си
стемі кодифікації НАТО). Останні
сім цифр призначаються послідо
вно і не мають особливого значен
ня, але належать тільки одному
предмету постачання у державі, де
він кодифікувався.
Нині в системі кодифікації НАТО
налічується 16 000 000 NSN (близь
ко 8 000 000 — США і 8 000 000 —
призначених іншими державами
НАТО). Предмети, номери яких мі
стяться в цій системі, поширюють
ся від ручних гранат до керованих

28

ракет, від лопастей повітряних
гвинтів до космічних апаратів, від
тарілок до миючих машин.
***
З 8 жовтня 2004 року набула чин
ності Спонсорська угода між Міні
стерством оборони України та
Групою національних директорів
з кодифікації НАТО (АС/135) про
приєднання до системи кодифіка
ції НАТО, відповідно до якої укра
їнська сторона приймає принци
пи цієї системи, а також принципи
та процедури, що містяться у на
станові НАТО з кодифікації
(ACodP1). Уповноваженим орга
ном української сторони щодо
співробітництва з НАТО в галузі
кодифікації є Бюро кодифікації у
військовій сфері Збройних Сил
України, яке в рамках цієї Угоди діє
як Національне бюро кодифікації
України (НБК України).
З метою забезпечення реалізації
Угоди та підвищення ефективності
системи матеріальнотехнічного
забезпечення, впровадження авто
матизованого обліку матеріальних
засобів у квітні 2007 року наказом
Міністра оборони України було за
тверджене Положення про коди
фікацію предметів постачання
Збройних Сил України, в основу
якого покладені вимоги настанови
НАТО з кодифікації. Здавалося б,

нарешті ми остаточно визначили
ся і ніщо не повинно заважати ру
хатися вперед. На жаль, незважаю
чи на всі свої переваги, впрова
дження
системи
кодифікації
постійно наштовхується на пере
шкоди.
До об’єктивних причин, які галь
мують цей процес, можна віднести
прийняття з деякими недоліками
Постанови Кабінету Міністрів
України щодо створення держав
ної системи кодифікації продукції,
що прямо пов’язано з новизною
проблеми та відсутністю досвіду.
Так, для оперативного надання ін
формації про всі види продукції,
закупівля якої здійснюється за дер
жавні кошти для державних по
треб, згідно цього документа, дер
жавним замовником робіт з коди
фікації визначено Держспожив
стандарт і на нього покладено
координацію діяльності, пов’яза
ної зі створенням державної систе
ми кодифікації. При цьому Мініс
терство оборони визначено дер
жавним замовником з оборонного
замовлення робіт з кодифікації
озброєння та військової техніки,
який координує діяльність лише з
цих питань. Цією ж Постановою
затверджено план основних захо
дів по створенню державної систе
ми кодифікації продукції, а мініс
терствам фінансів і економіки ви
значено щороку передбачати у
проектах Державного бюджету
України кошти на проведення ро
біт з кодифікації продукції.
Нібито все чітко окреслено, але
на практиці з’ясувалося — визна
чення двох центральних органів
виконавчої влади замовниками
робіт з кодифікації було не зовсім
виваженим рішенням.
При створенні державної систе
ми кодифікації продукції розгляда
лися різноманітні варіанти систем
кодування, аж до уніфікованої. Зго
дом дійшли висновку про недоці
льність проведення робіт з кодифі
кації всієї номенклатури продукції,
що закуповується для державних
потреб. Створити ж уніфіковану
систему, яка була б гармонізована з
Класифікацією видів економічної
діяльності (КВЕД), Українською
класифікацією товарів зовнішньо
економічної діяльності (УКТЗЕД)
та міжнародними класифікаціями
продукції, практично неможливо,
оскільки вони мають різне призна
чення, різні об’єкти та ознаки кла

сифікації. Державна система коди
фікації може бути ефективною ли
ше у разі кодифікації всіх предме
тів постачання збройних сил, а не
тільки озброєння та військової
техніки, і не може бути дієвою, як
що кодифікації підлягає вся номе
нклатура продукції, що закупову
ється для державних потреб.
До суб’єктивних обставин, які аж
ніяк не додають динаміки процесу,
можна віднести небажання зрозу
міти сутність нововведень одними
посадовцями та «алергію» на абре
віатуру «НАТО» — іншими. Досить
часто такі «нюанси» унеможливлю
ють внесення змін до того чи іншо
го нормативноправового акта на
віть тоді, коли у ньому є помилки.
Міністерство оборони України у
межах своєї компетенції докладає
всіх зусиль задля створення та
функціонування системи кодифі
кації предметів постачання Зброй
них Сил України. Нині у відомстві
створено Бюро кодифікації у вій
ськовій сфері, розроблено необ
хідний нормативноправовий до
кумент щодо кодифікації предме
тів постачання, проведено навчан
ня фахівців з кодифікації в

Â îñíîâó Ïîëîæåííÿ ïðî
êîäèô³êàö³þ ïðåäìåò³â ïîñòà÷àííÿ
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïîêëàäåíî
âèìîãè íàñòàíîâè ÍÀÒÎ
ç êîäèô³êàö³¿.
установах з кодифікації країн—
членів НАТО. Поступово здійсню
ються заходи щодо впровадження
автоматизованої системи опрацю
вання інформації та банку даних з
кодифікації. Отже, можна конста
тувати, що у Міністерстві оборони
створено організаційні, норматив
ноправові та технічні основи сис
теми кодифікації предметів поста
чання збройних сил. Але для забез
печення її функціонування потріб
но мати достатні умови.
Затвердження наказом Міністра
оборони України «Положення про
кодифікацію предметів постачан
ня Збройних Сил України» є необ
хідною, але недостатньою умовою.
Об’єктивно відомчим документом
можна вплинути на процес всере
дині міністерства, але неможливо
привести у відповідність до вимог

всієї нормативноправової бази на
державному рівні.
Про реальне зрушення справи з
«мертвої точки» можна говорити
лише тоді, коли буде визначений
єдиний державний замовник робіт
з кодифікації продукції. Для цього
достатньо внести відповідні зміни
до Постанови Кабінету Міністрів
України «Про заходи зі створення
державної системи кодифікації
продукції», і нині Міністерство
оборони робить вже третю спробу
щодо внесення необхідних корек
тив. Тож чи вдасться військовим
нарешті знайти порозуміння з від
повідними посадовими особами,
переконавши їх досконало вивчи
ти проблему і прийняти потрібне
рішення, — покаже час.
Þð³é ÊÓÌÅÄÀ

АКТУАЛЬНО
ÐÀªÂÑÜÊÈÉ Â³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷. Íàðîäèâñÿ ó 1949 ðîö³ â
ì. Õèð³â Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Ó 1969
ðîö³ çàê³í÷èâ Îäåñüêå àðòèëåð³éñüêå
ó÷èëèùå, ó 1981 — Â³éñüêîâó àêàäåì³þ ³ìåí³ Ì.Â. Ôðóíçå, ó 1991 —
Â³éñüêîâó àêàäåì³þ Ãåíåðàëüíîãî
øòàáó ÇÑ ÑÐÑÐ.
Ó 1985—1987 ðîêàõ — êîìàíäèð
56-¿ îêðåìî¿ äåñàíòíî-øòóðìîâî¿
áðèãàäè â Àôãàí³ñòàí³. Êîìàíäóâàâ
äèâ³ç³ºþ ïîâ³òðÿíî-äåñàíòíèõ â³éñüê
Ï³âí³÷íî¿ ãðóïè â³éñüê ÇÑ ÑÐÑÐ.
Ç 1992 ðîêó — â ëàâàõ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè. Çàñíîâíèê òà ïåðøèé
êîìàíäóâà÷ Àåðîìîá³ëüíèõ â³éñüê
ÇÑ Óêðà¿íè. Äî 1998 ðîêó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Àåðîìîá³ëüíèõ
â³éñüê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñóõîïóòíèõ â³éñüê Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ
Óêðà¿íè.
Ç 1999 ïî 2004 ð³ê — çàñòóïíèê
ãîëîâè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â ïðè Êàá³íåò³ Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè.
Íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè ×åðâîíîãî Ïðàïîðà, ×åðâîíî¿ Ç³ðêè, «Çà
ñëóæáó Áàòüê³âùèí³», Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ²² òà ²²² ñòóïåí³â, «²ìåííîþ
âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ» òà áàãàòüìà
ìåäàëÿìè.

ДЕСАНТНИЙ ГАРТ
ГЕНЕРАЛА РАЄВСЬКОГО
Ïîñòàòü ãåíåðàë-ìàéîðà Â³òàë³ÿ Ðàºâñüêîãî äëÿ
óêðà¿íñüêèõ àåðîìîá³ëüíèõ â³éñüê íå ìåíø çíà÷èìà, í³æ Âàñèëÿ Ìàðãåëîâà äëÿ ÂÄÂ Ðîñ³¿.
«Êðèëàò³é ï³õîò³» â³í â³ääàâ áàãàòî ðîê³â æèòòÿ.
Ç íèõ äâà — êîìàíäóâàâ áðèãàäîþ â Àôãàí³ñòàí³,
ó 1991 ðîö³ áóâ ïðèçíà÷åíèé êîìàíäóâà÷åì Àåðîìîá³ëüíèõ â³éñüê, çðîáèâøè ¿õ åë³òîþ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà. Çðåøòîþ, ïî â³äíîøåííþ äî âîÿê³â
ó áëàêèòíèõ áåðåòàõ ïî-³íøîìó ³ íå ìîãëî áóòè.
Він говорить спокійно, але за цим
спокоєм відчувається впевненість
і сила, характерні для людей, які
бачили в житті чимало. Війна,
кров, смерть — таке доводиться
пережити не кожному. А пройшов
ши через це, зберегти волю до
життя здатна тільки особистість
сильна духом.
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Що ж потягнуло хлопця з міста
Хирів, що на Львівщині, у військо
ві? Певно, доля. У ті часи багато йо
го однолітків мріяли про це. Але Ві
талій був одним з небагатьох, у ко
го мрія втілилася в життя.
Закінчивши артилерійське учи
лище, артилеристом він не став.
Саме в цей час США розгортають в

Європі 7й корпус швидкого реагу
вання, а Союз у відповідь формує
11 повітрянодесантних та десант
ноштурмових бригад. Того ж року
лікарська комісія визнала Віталія
Раєвського придатним до служби у
повітрянодесантних військах. На
іншій комісії на запитання кадро
вика, де він бажає служити, Віталій
Анатолійович відповів: «Де треба —
там і служитиму». Певно, в цій від
повіді весь Раєвський — солдат, го
товий за наказом Батьківщини слу
жити де завгодно.
Пунктом його призначення ста
ла Фергана, де дислокувалася
105–та повітрянодесантна диві
зія. Тут він і зробив свої перші
стрибки з парашутом.
— Як сьогодні пам’ятаю той мо
мент, — згадує Віталій Анатолійо
вич. — Тоді з висоти тисячу метрів
дивився на землю і вперше поно
вому відчував висоту. Земля здава
лась зовсім іншою, не такою, якою
я звик бачити її з ілюмінатора па
сажирського літака. Не вірилось,
що, зробивши крок у безодню, за
лишуся живим. Але ось рука ін
структора торкнулася мого плеча, і
я, не роздумуючи, лечу вниз. У па

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!
дінні чітко бачу землю, спочатку
нерухому, потім вона починає обе
ртатись навколо мене, і мені зда
ється, що це я сам розкручуюсь.
Відкриється парашут чи ні? Майже
в ту ж мить чую хлопок — і ось я
вже під білим куполом. І раптом
неймовірна тиша і спокій… Але не
рви ще напружені. Плавно спуска
юсь. Перед самим приземленням
розвертаюсь за напрямом вітру і
падаю набік. Відчуваю під собою
землю, і мене охоплює нестримна
радість… Живий і навіть не травмо
ваний!.. Я зробив це!
Вісім років Віталій Раєвський
прослужив в 111–му полку 105–ї
дивізії. Одночасно здобував вищу
освіту, навчаючись у Військовій
академії імені М. В. Фрунзе. Після її
закінчення служив на посадах на
чальника штабу, а згодом — коман
дира полку. До речі, в Академії в од
ній навчальній групі з ним був
майбутній міністр оборони Росій
ської Федерації Павло Грачов. Їм
ще не раз доведеться ділити шма
ток солдатського хліба. Але це вже
буде на війні...
У 1985 році Раєвський отримав
призначення в Афганістан, коман
диром 56ї десантноштурмової
бригади. Перед призначенням ко
мандувач Повітрянодесантних
військ запитав: «Як Ви ставитеся до
того, щоб надати допомогу народу,
який бореться за свою незалеж
ність?» Віталій Анатолійович ска
зав прямо: «Якщо чесно, то впевне
ний: кожен народ має сам здобува
ти собі незалежність. Допомогу в
таких справах вважаю недоціль
ною». Але коли командувач напря
му сказав про призначення в Афга
ністан, відповів: «Товаришу коман
дувач, я відповідаю, як і належить
офіцеру, котрий отримав наказ:
слухаюсь!»
За два роки перебування в Афга
ністані під керівництвом Віталія
Раєвського та за його участі було
проведено чимало операцій. При
міром, подолання перевалу Санті
кандав, де душмани влаштували мі
цну оборону, обладнавши вогневі
точки за всіма правилами воєнної
науки. Щоб ці «редути» розкрити, з
літака був скинутий десант. «Духи»,
звісно, зраділи такій недбалості
«шураві» й відкрили вогонь з усіх
«стволів», а тим часом всі їхні вог
неві точки були зафіксовані з літа
ка. Свою помилку вони зрозуміли
тоді, коли замість солдатів на пара

Çà ðîêè ïåðåáóâàííÿ â Àôãàí³ñòàí³
ï³ä êåð³âíèöòâîì Ðàºâñüêîãî áóëî
ïðîâåäåíî ÷èìàëî áîéîâèõ îïåðàö³é,
ÿê³ çàðàç âèâ÷àþòü ó â³éñüêîâèõ
àêàäåì³ÿõ òà ³íñòèòóòàõ.
шутах плавно приземлились... міш
ки з піском, і майже одразу почався
обстріл перевалу з повітря. Так зда
валось би неприступна оборона
була подолана. Цю операцію нині
вивчають у російських військових
інститутах та академіях, в Україні ж
і не згадують. Можливо, мемуари
Віталія Анатолійовича допомогли
б привернути увагу військових до
його практики, адже його бойовий
досвід може стати в нагоді бага
тьом військовим нинішнього по
коління.
На війні Віталій Раєвський не хо
вався від куль, а завжди діяв, як того
вимагала ситуація. Нерідко дово
дилося особисто ходити в гори та
на зустрічі з главарями банд. Сказа
ти, що він народився у сорочці —
не скажеш, адже дістав тяжке пора
нення. Але визначний епізод на
штовхує на думку, що доля була ми
лостивою до нього.
Одного разу Віталій Анатолійо
вич пішов з десантниками в гори.
Поруч знаходився радист. У ко
мандира бригади в руках була ли
ше трубка на довгому шнурі. Сол
дат йшов за ним. І раптом почався
інтенсивний обстріл — запрацю
вали снайпери. Командир зупини
вся, віддаючи команди, а солдат пі
шов вперед. І раптом упав… «Що
сталося?», — крикнув Раєвський,
перечепившись через радиста. —
«Я убитий», — відповів той. — «Як

же ти тоді розмовляєш?» — «Не
знаю», — відповідає.
А за кілька днів солдат показав фі
олетовочорний синець на грудях
від кулі, яка застрягла у титановій
пластинці його бронежилета. Ви
йшло так, що він фактично закрив
собою командира, тим самим вряту
вавши йому життя. Справа в тому,
що сам Раєвський ніколи не носив
бронежилет. За це десантник був на
городжений медаллю «За відвагу».
Та не вберігся Раєвський від кулі.
Діставши тяжке поранення, він по
вертається в Союз. І тут можна ли
ше позаздрити мужності цієї лю
дини. Він не залишив армію, біль
ше того, вступив до Військової ака
демії Генерального штабу.
У 1991 році Віталій Раєвський
вже командував дивізією у Прибал
тиці. Але коли його Батьківщина
здобула незалежність і їй потрібні
були кваліфіковані військові, Віта
лій Анатолійович довго не розду
мував. У Фастові, на Київщині, ще
живі були батьки, залишились ро
дичі, друзі. Тому він попросив у ко
мандувача російських повітряно
десантних військ дозволу виїхати в
Україну. Тим більше, що на запит,
чи потрібен він там, прийшла
ствердна відповідь.
В Україні Віталію Анатолійовичу
запропонували кілька посад, зок
рема, очолити Суворівське учили
ще або обійняти посаду військово
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АКТУАЛЬНО
ступнику Віталію Радецькому, який
розумів необхідність розвитку ае
ромобільних військ і всіляко нам
сприяв. Із вдячністю згадую нача
льника Генерального штабу гене
ралполковника Анатолія Васильо
вича Лопату, який допомагав опе
ративно вирішувати проблеми.
Тож почався процес становлення
української «крилатої піхоти». Для
підготовки кадрів в Одеському ін
ституті Сухопутних військ був за
снований факультет аеромобіль
них військ. Неподалік знаходився
полігон, де можна було одразу за
кріплювати здобуті знання. На той
час це був єдиний в Україні рід

Ãåíåðàë Ðàºâñüêèé áóâ îäíèì
ç ïåðøèõ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèê³â,
ÿêèé â³äâ³äàâ 101-øó äåñàíòíîøòóðìîâó äèâ³ç³þ ÑØÀ.
го комісара у Черкасах. Такі пропо
зиції здивували бойового офіцера
з вищою оперативностратегіч
ною освітою, про що він прямо і
заявив. Тож згодом йому доручили
сформувати у Житомирі з’єднання
Аеромобільних військ чисельніс
тю 4,5 тисячі, і яке стало б резер
вом Верховного Головнокоманду
вача. Починати з нуля не довелося,
бо від часів СРСР залишилася поту
жна матеріальна база. Тож Раєвсь
кий взявся до роботи. Незабаром
він був призначений командува
чем українських Аеромобільних
військ, чисельність яких на той час
складала 20 тисяч. Але на цьому Ві
талій Анатолійович не зупинився.
— Ми розробили концепцію
розвитку «крилатої піхоти», — зга
дує він. — Планувалося сформува
ти великий центр парашутноде
сантної справи в Житомирі. На ба
зі колишнього училища радіоелек
троніки мало бути засноване
повітрянодесантне. Передбачало
ся також створення частин і з’єд
нань на базі існуючих ресурсів у
містах Миколаїв, Хирів, Болград,
Кременчук, тобто поблизу аеро
дромів. З цією пропозицією я та ще
два полковники прийшли до мініс
тра оборони Костянтина Морозо
ва. Він з нами погодився, і ми поча
ли працювати. Та коли прийшли до
нього з доповіддю про конкретні
шляхи реалізації наших планів, то
Морозова на посаді вже не було.
Але слід віддати належне його на
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військ, здатний виконати бойові
завдання без доукомплектування.
Українські десантники почали
виходити на міжнародний рівень.
Віталій Раєвський одним з перших
українських військовиків побував у
101й десантноштурмовій дивізії
США. На території України були
проведені перші навчання «Коза
цький степ» спільно з польськими
та британськими колегами. За сло
вами Віталія Раєвського, його шта
тівські колеги виграють завдяки
найновішим зразкам техніки та
озброєння. Приміром, вертоліт
Black Hawk уражає техніку на від
стані 8 км. Зрозуміло, що амери
канські десантники не знають жо
дних проблем із забезпеченням.
Взяти хоча б навчальний центр
101ї десантноштурмової дивізії,
що розташований у штаті Луїзіана.
Ще за радянських часів навчаль
ний полк був забезпечений озбро
єнням імовірного супротивника.
Тобто якщо той атакує з повітря, то
це обов’язково вертоліт МІ8, з че
рвоними зірками, прикриває його
МІ24. У цьому полку служать вихі
дці з Росії та України, тобто супро
тивник навіть розмовляє мовою
«оригіналу». Кожен солдат забезпе
чений мобільним телефоном та
автомобілем. У вихідні особовий
склад частини відпочиває, але за
сигналом через чотири години ди
візія буде в повній бойовій готов
ності.

У 1995 році в Україні розпочало
ся скорочення аеромобільних
військ. З «оптимізацією чисельнос
ті штатної структури» Віталій Ана
толійович боровся кілька років.
Але вік та поранення давалися
взнаки. Спочатку він пройшов курс
лікування в госпіталі, а потім звіль
нився з лав Збройних Сил. Загалом
його військова служба тривала 33
календарних роки.
Але Віталій Анатолійович і сього
дні дотримується активної життє
вої позиції. Десантний гарт дає йо
му наснаги плідно працювати і в
цивільному житті. Та й цивільний
він лише номінально, бо обіймає
посаду віцепрезидента Українсь
кого фонду соціальних гарантій
військовослужбовців та ветеранів
Збройних Сил, є радником Мініст
ра оборони України, членом пре
зидії Громадської ради при обо
ронному відомстві.
А ще він пише вірші, в які вкладає
все, чим жив і живе зараз.
Десант — сувора це наука,
Та суму в серці не держу,
За мною третій тост, і сину
Берет блакитний бережу.
Так, колишніх десантників не бу
ває. Якщо людина одягнула блакит
ний берет, то вона назавжди зали
шається у десантному братерстві.
Та й девіз десантників «Ніхто крім
нас» не залишається в минулому, а
на все життя виховує в людині від
повідальність та готовність прийти
на допомогу тим, хто її потребує.
ªâãåí ËÅÂ×ÅÍÊÎ
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ßêùî ðàí³øå äî òàêèõ ëþäåé,
ÿê³ ãàíüáëÿòü âèñîêå çâàííÿ
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, çàñòîñîâóâàëèñÿ á³ëüø òîëåðàíòí³ çàñîáè âïëèâó, òî òåïåð Ì³í³ñòð
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«...ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ

ПОЗБАВИТИ»
Â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, ÷îìó â óêðà¿íñüê³é àðì³¿ ñòàëî çàñòîñîâóâàòèñÿ òàêå ïîêàðàííÿ, ÿê
ïîçáàâëåííÿ â³éñüêîâîãî çâàííÿ, âàðòî øóêàòè
â ìîðàëüí³é ïëîùèí³. Íå º òàºìíèöåþ, ùî çëîâæèâàííÿ òà ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç êðèì³íàëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ó çáðîéíèõ ñèëàõ
òðàïëÿëèñÿ é ðàí³øå. ×åðåç íàìàãàííÿ çáåðåãòè ïðåñòèæ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè òà óíèêíóòè
ïîã³ðøåííÿ ³ì³äæó çáðîéíèõ ñèë ìàëî ì³ñöå
ïðèõîâóâàííÿ òàêèõ ÿâèù.
— Раніше за скоєння порушень до
військовослужбовців застосовува
лися більш м’які види покарання —
догана, сувора догана, інколи —
«неповна
службова
відповід
ність», — коментує ситуацію підпо
лковник юстиції Кирило Ганкевич,
тимчасово виконуючий обов’язки
начальника відділу військового
права Правового департаменту Мі
ністерства оборони України. —
А «позбавлення військового зван
ня» як дисциплінарне стягнення
взагалі застосовувалося у винятко
вих випадках.
Справді, можна пригадати чима
ло випадків, коли офіцери, спійма
ні «на гарячому», після слідчих дій
правоохоронних органів усетаки
залишалися на службі. Суди легко
виправдовували навіть тих поруш
ників, вина яких була очевидною.
Зрештою, така лояльність при
звела до того, що дехто з людей у
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погонах став забувати про свій
особливий статус, визначений
найголовнішими для військово
службовця документами — Стату
тами Збройних Сил України. Так,
згідно зі статтею 11 Статуту Внут
рішньої служби Збройних Сил
України, військовослужбовець по
винен «свято і непорушно додер
жуватися Конституції України та
законів України, Військової прися
ги, віддано служити Українському
народові, сумлінно і чесно викону
вати військовий обов’язок». Отже,
той, хто не може належно викону
вати свої службові обов’язки так, як
це визначено Статутами, недос
тойний носити погони.
— Стаття 12 Дисциплінарного
статуту Збройних Сил України пе
редбачає, що Верховний Головно
командувач Збройних Сил Украї
ни, Міністр оборони України та Го
ловнокомандувач Збройних Сил

З виступу начальника
Генерального штабу,
Головнокомандувача Збройних
Сил України генерал$полковника
Сергія Кириченка на брифінгу в
Центральному будинку офіцерів
Збройних Сил України.
України користуються всією вла
дою щодо накладення дисципліна
рних стягнень у межах дисциплі
нарного статуту, — пояснює майор
юстиції Володимир Панько, стар
ший офіцер відділу військового
права Правового департаменту Мі
ністерства оборони України. —
Для того, аби реалізувати це право,
чекати рішення суду не потрібно.
Офіцер, прапорщик чи солдат,
який вчинив кримінальне діяння,
несе відповідальність у межах Кри
мінального кодексу України як
громадянин, а дисциплінарне стя
гнення на нього накладається як
на військовослужбовця в межах
Дисциплінарного статуту. Але вод
ночас, під час накладення дис
циплінарного стягнення необхідно
враховувати норми статті 86 цього
документа, відповідно до якої «під
час накладення дисциплінарного
стягнення або обрання його виду
враховується: характер та обстави
ни вчинення правопорушення, йо
го наслідки, попередня поведінка
військовослужбовця, а також трива
лість військової служби та рівень
знань про порядок служби».
***
Один із найгучніших скандалів,
пов’язаних зі зловживаннями в
українському війську, вибухнув у
2005 році. Про протиправні дії в
армії стали говорити відкрито са
ме після оприлюднення листа офі
цера 169го навчального Центру
Сухопутних військ «Десна» на ім’я
Міністра оборони. У ньому, зокре

МОРАЛЬ І ЗАКОН
ма, йшлося про незаконну органі
зацію стрільб на комерційній ос
нові, нецільове використання па
льного, порушення фінансової ди
сципліни тощо.
Робота перевірочної комісії під
твердила значну частину фактів,
викладених у листі. Зрештою нача
льник навчального Центру гене
ралмайор Віктор Безпальчук та
його заступник полковник Олек
сандр Доманський добровільно
подали рапорти про звільнення з
лав збройних сил.
Цей безпрецедентний випадок
фактично засвідчив те, що відте
пер корупціонерам та порушни
кам не місце в українському війсь
ку. Відтак, на початку року, Міністр
оборони України Анатолій Грице
нко підписав низку наказів «Про
притягнення до дисциплінарної
відповідальності». Чим же «грі
шать» сьогодні люди в погонах і
чим викликана необхідність вжи
вання кардинальних заходів?
Крадіжками державного й осо
бистого майна дискредитував
звання офіцера колишній підпол
ковник Володимир Кирилюк, ви
кладач кафедри інженерних заго
роджень Подільського державного
аграрнотехнічного університету.
Кам’янецьПодільським міжрайон
ним судом Хмельницької області
29 березня нинішнього року було
видано санкцію на арешт цього
громадянина.
Більш відомим широкій громад
ськості став факт убивства солдата
колишнім начальником відділу збе
реження 536ї Центральної бази
ремонту і збереження (озброєння
РХБЗ) майором Миколою Веніко
вим. Трагедія сталася внаслідок то
го, що під час несення служби чер
говим частини офіцер уживав
спиртні напої і неналежно викону
вав службові обов’язки. Своїми дія
ми він грубо порушив вимоги
ст. 11, 21, 22, 49, 59 Статуту внутрі
шньої служби, а також ст. 4 Дисцип
лінарного статуту ЗС України. Вій
ськовий суд Черкаського гарнізону
визнав Венікова винним у скоєнні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115
«Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 421
«Порушення статутних правил вну
трішньої служби» Кримінального
кодексу України. Вироком суду від
20 березня 2007 року його позбав
лено волі терміном на 13 років.
Чимало випадків зловживання
службовим становищем військово

Ôàêòè çëîâæèâàíü
òà ïðàâîïîðóøåíü ó çáðîéíèõ ñèëàõ
ìàëè ì³ñöå ³ ðàí³øå, àëå êîìàíäèðè
¿õ ñâ³äîìî ïðèõîâóâàëè.
службовцями мають ознаки коруп
ції. Так, помічник командира пол
ку — начальник фінансовоеконо
мічної служби зенітного ракетно
го полку 8го армійського корпусу
старший лейтенант Дмитро Буш
макін протягом 2005–2006 років
безпідставно нараховував гроші
(понад 200 тисяч гривень) на осо
бистий картковий рахунок, раху
нок бухгалтера, а також карткові
рахунки військовослужбовців, які
не мали права на одержання дода
ткових коштів.
Бажаючи покращити своє мате
ріальне становище, заступник ко
мандира з озброєння — начальник
технічної частини підполковник
Олег Галібін вимагав від приватно
го підприємця 200 доларів. У таку
суму офіцер оцінив свою допомо
гу при придбанні військових ван
тажних автомобілів ЗіЛ131. Вер
шиною нахабства у цьому випадку
є те, що до продажу пропонувалася
техніка, яка за законом належала
іншому підприємцю і зберігалася
на території автопарку частини.
Помічник начальника бронетан
кової служби технічної частини
капітан Володимир Мантик разом
із колишнім начальником сховища
викрали зі складу бронетанкового
майна два бортові редуктори до та
нка Т–55 на загальну суму 3100
гривень. Згадані матеріальні цін
ності злочинці продали за 2 тисячі
доларів.
Нерідко на «слизьку стежку» ста
ють й ті, хто, власне, покликаний
стежити за дотриманням законно
сті та правопорядку в збройних си
лах. Перевіркою, проведеною Голо
вним управлінням Військової служ
би правопорядку Збройних Сил
України, було встановлено факти
порушень вимог житлового зако
нодавства України з боку ад’юнкта
Військового інституту Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка підполковника
юстиції Олександра Гурняка та йо
го брата — старшого юрисконсуль
та Головного управління Військо
вої служби правопорядку майора
юстиції Руслана Гурняка. Кожен із
них отримав трикімнатну кварти

ру (м. Київ та м. Обухів), подавши
до житлової комісії недостовірні
документи. На основі наданої інфо
рмації у квартирну чергу Міністер
ства оборони потрапили члени сі
мей згаданих військовослужбовців,
які не мали права на покращання
житлових умов.
На жаль, продовжувати перелік по
дібних фактів можна ще довго. Та
очевидним є те, що найтиповішими
у Збройних Силах України сьогодні
є фінансові махінації, порушення
при закупівлі товарів та послуг за
рахунок бюджетних коштів, проти
правні дії під час організації бухгал
терського обліку, руху та викорис
тання військового майна і матеріа
льних цінностей, словом — зловжи
вання, пов’язані з використанням
службового становища. Загалом
протягом останніх двох місяців Мі
ністром оборони України Анато
лієм Гриценком на порушників у
погонах було накладено більше два
дцяти дисциплінарних стягнень, які
потягнули за собою позбавлення
військового звання або пониження
у званні чи посаді тощо.
Разом з тим робити поспішні ви
сновки щодо невпинного зростан
ня кількості правопорушників у
погонах не варто. За словами за
ступника військового прокурора
Центрального регіону України під
полковника юстиції Андрія Подо
сінова, говорити про стрімке зрос
тання злочинності в українському
війську підстав немає. Кількість
правопорушень протягом остан
ніх років залишається на приблиз
но однаковому рівні.
Отже, позбавлення військових
звань та пониження у посадах свід
чить, насамперед, про те, що керів
ництво Міністерства оборони на
магається піднести поняття «війсь
ковослужбовець» на більш висо
кий рівень і повернути суспільству
довіру до армії. І якщо будьхто з
військовиків заплямував честь му
ндира, він повинен відповідати не
лише перед судом, а й у відповідно
сті до вимог Дисциплінарного ста
туту Збройних Сил України.
Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ
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СИЛЬНИЙ БІК
«СЛАБКОЇ» СТАТІ
Óêðà¿íñüêèì çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åí³
æîäí³ îáìåæåííÿ ÷è ïåðåâàãè çà îçíàêàìè
ñòàò³ ïðè ïðèéîì³ íà â³éñüêîâó ñëóæáó äî
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Ïîïðè âñ³ ñêëàäíîù³
â³éñüêîâîãî æèòòÿ, æ³íêè àæ í³ÿê íå ïîñòóïàþòüñÿ ÷îëîâ³êàì ó ïðàãíåíí³ ïðèñâÿòèòè ñåáå
çàõèñòó Â³ò÷èçíè. Òîìó ïðîöåñ ôåì³í³çàö³¿
óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà ñòàâ íåâ³äâîðîòíèì ÿâèùåì ³ ïîòðåáóº äî ñåáå îñîáëèâî¿ óâàãè.
Традиційно поняття статі (sex) ви
користовувалось для окреслення
лише фізіологічних відмінностей.
Проте в 70ті роки минулого сто
ліття було запропоновано розділи
ти поняття «sex» і «gender». Підста
вою для цього стало те, що окрім
біологічних відмінностей між чо
ловіками і жінками, існує поділ між
ними на соціальні ролі, форми дія
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льності, відмінності у поведінці
тощо.
З цієї точки зору деякі риси жі
нок, наприклад, емоційність, оріє
нтованість на сім’ю і дітей, поста
вали не як природні властивості, а
характеристики, сформовані пев
ним типом суспільства. Виявляєть
ся, що поняття «жіночність» та «му
жність» зумовлені культурою і ма

ють багатоманітне значення. От
же, виникла теорія, прийняття якої
передбачало зміну ціннісних орі
єнтирів і перегляд багатьох устале
них уявлень в державі, суспільстві,
свідомості громадян.
Відповідно до Конвенції ООН
про ліквідацію всіх форм дискримі
нації щодо жінок (1979 р.), Деклара
ції про рівноправність жінок і чоло
віків, прийнятої Комітетом мініст
рів Ради Європи (1988 р.), а також
рекомендацій, висловлених у доку
ментах четвертої Всесвітньої кон
ференції зі становища жінок
(1995 р.), наша держава у числі пер
ших країн світу внесла до Конститу
ції України окрему статтю (24), яка
гарантує рівні права та можливості
чоловіків і жінок, і визнала право на
рівність як основне право людини.
В історії нашої держави образ жі
нкивоїна має давню традицію. Так,
за свідченнями візантійських літо
писців, у 626 році при облозі Конс

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
тантинополя серед русичів були
жінки у латах. Відомо й те, що кня
гиня Ольга, маючи власну військо
ву дружину, успішно здійснювала
походи проти непокірних сусідів.
Але найпоказовішим прикладом
становлення ґендерної рівності в
українському суспільстві на кон
ституційних засадах (доба Україн
ської революції 1917–1921 років)
є проект під назвою «Основний
державний закон Української На
родньої Республіки». Аналізуючи
його з точки зору проблеми ґенде
рної рівності в Україні, слід відзна
чити, що артикул № 3 першого
розділу Закону проголошує прин
цип рівності чоловіків та жінок,
фактично утверджуючи так званий
«природній демократизм» співіс
нування статей, притаманний
українському менталітетові.
Загальний інтерес до ґендеру сві
дчить, що за останні два десятиріч
чя відбулось не лише переосмис
лення проблеми стосунків статей.
Вони тепер сприймаються як фор
ма соціальної організації. Аналогі
чні процеси відбувались наприкін
ці ХVIII століття, коли значно роз
ширилися значення таких понять
як «культура», «клас», «демократія».
Разом з тим перешкоди на шляху
досягнення рівності, зокрема у
сфері оборони, є наслідком істо
рично сформованого ставлення і
традиційних упереджень щодо жі
нок. Натомість міжнародним до
свідом доведено: за умови однако
вої підготовки жінки так само ефе
ктивно виконують свої обов’язки,
як і чоловіки. До того ж, не кожний
чоловік — хороший солдат.
Узагальнена інформація про
стан військової дисципліни, на
приклад, свідчить, що саме жінки
становлять найменшу частку пору
шників. За відгуками безпосеред
ніх начальників (командирів) во
ни більш відповідальні, організова
ні та дисципліновані. Як зазначив
нещодавно в інтерв’ю спільному
проектові «Радіо «Свобода» та «На
шого Радіо» Міністр оборони
України Анатолій Гриценко, «…жін
ка — це додатковий фактор психо
логічно сприятливого клімату в
колективі. Присутність жінки під
німає чоловіків у своїх очах, вони
стають культурніші, стриманіші,
підтягнутіші».
За останні роки в Україні прий
нято низку нормативноправових
актів, які регламентують ґендерну

Íàøà äåðæàâà ó ÷èñë³ ïåðøèõ êðà¿í
ñâ³òó âíåñëà äî ñâîº¿ Êîíñòèòóö³¿
îêðåìó ñòàòòþ, ÿêà ãàðàíòóº ð³âí³
ïðàâà òà ìîæëèâîñò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
політику. Верховною Радою Украї
ни прийнято «Декларацію про за
гальні засади державної політики
стосовно сім’ї і жінок» (1999 р.).
Урядом затверджено Національ
ний план дій щодо поліпшення
становища жінок та сприяння
впровадженню ґендерної рівності
у суспільстві на 2001–2005 роки
(2001 р.). У 2004 році проведено
Парламентські слухання «Стано
вище жінок в Україні: реалії та пер
спективи».
А такі нормативноправові акти,
як Указ Президента України від 26
липня 2005 року «Про вдоскона
лення роботи центральних і міс
цевих органів виконавчої влади
щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків» та
Закон України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків», який набрав чинності
з 1 січня 2006 року, передбачають
застосування спеціальних тимча
сових заходів, спрямованих на усу
нення дисбалансу між можливос
тями жінок і чоловіків щодо реалі
зації рівних прав, наданих їм Кон
ституцією і законами України.
Отже, українські жінки активно
реалізують себе в усіх, без винятку,
сферах суспільної діяльності. Сього
дні в Збройних Силах України налі
чується 18604 жінки «зі зброєю». Се
ред них 1149 офіцерів, 2418 прапо
рщиків, 14926 сержантів і солдатів
військової служби за контрактом та
111 курсантів. У порівнянні з кількі
стю жінок—працівників ЗС України,
яких понад 52 тисячі, представниць
у погонах значно менше.
Статистичні дані свідчать, що
найбільше військовослужбовців
жінок проходять службу на поса
дах військовослужбовців військо
вої служби за контрактом. До того
ж освітній рівень військовослуж
бовцівжінок, на відміну від чолові
ків, значно вищий.
Але незважаючи на це, соціологі
чне опитування, проведене серед
жіноквійськовиків щодо рівня їх
ньої реалізованості на службі та
подальших можливостей профе
сійного зростання, показало невті
шні результати. Виявляється, біль

шість з них досить скептично
ставиться до престижу жінкивій
ськовослужбовця в українському
суспільстві та особистих перспек
тив кар’єрного росту.
Натомість міжнародний досвід
розвинутих держав світу свідчить
протилежне. Згідно з даними Ор
ганізації у справах жінок, у зброй
них силах країн–учасниць НАТО
за останні 40 років число військо
вослужбовцівжінок зросло в 10
разів і нині досягає майже 290 ти
сяч осіб. Вони мають можливість
служити практично за всіма війсь
ковими спеціальностями і мати рі
вний з чоловіками кар’єрний ріст.
Більшість країн–учасниць Північ
ноатлантичного альянсу мають у
збройних силах жінокгенералів.
Сфери, в яких військовослужбов
ціжінки не можуть проходити
службу, стали предметом дослі
дження у 2002 році. Зокрема це та
кі, де передбачається цілеспрямо
ване зближення та знищення во
рога «facetoface». Адже збройний
захист інтересів держави є завдан
ням підвищеної складності, який
визначає відповідні стандарти для
військовослужбовців. Зважаючи на
це, збройним силам дозволено до
тримуватися не в повному обсязі
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На думку чоловіківкерівників,
проблемним щодо служби жінок в
армії є питання їх репродуктивної
функції. Це вагітність, народження
дитини та перебування у відпустці
по догляду за нею. Дійсно, трапля
ються випадки, коли жінка, щойно
вийшовши з декретної відпустки,
через нетривалий час знову йде у
відпустку в зв’язку з вагітністю. Але
це поодинокі приклади і вони не
впливають на загальну картину.
Станом на 1 квітня 2007 року, на
приклад, у декретній відпустці у
зв’язку з вагітністю, пологами та по
догляду за дитиною перебували
2777 жінок, із них 255 (22%) офіце
рів, 410 (17%) прапорщиків і 2112
(14%) сержантів та солдатів. З мо
ральної точки зору було б не зо
всім етично обговорювати: багато
це чи мало. Але інакше бути не мо
же, оскільки перебування військо

ßê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, ñàìå æ³íêè
ñòàíîâëÿòü íàéìåíøó ÷àñòêó
ïîðóøíèê³â: âîíè º á³ëüø
â³äïîâ³äàëüí³ òà îðãàí³çîâàí³.
положень чинного законодавства
країни стосовно рівних можливо
стей у працевлаштуванні деяких
категорій громадян.
За результатами досліджень та
кож встановлено кілька психологі
чних розбіжностей, які існують
між чоловіками та жінками. Вони
можуть мати значний вплив на ви
конання бойових завдань у ході
безпосереднього зіткнення з воро
гом. Наприклад, рівень агресивно
сті у жінок зазвичай нижчий, тому
їм потрібний більш серйозний зо
внішній провокативний вплив.
У ході дослідження виявлено, що
існують значні розбіжності між фі
зичними можливостями чоловіків
та жінок: лише близько одного від
сотка представниць слабкої статі
спроможні досягти такого ж рівня
протидії фізичному навантажен
ню, яке здатний витримати чоло
вік. Під час підняття чи пересуван
ня вантажів та виконання завдань у
сухопутних військах це означати
ме: оскільки робоча спроможність
жінок у порівнянні з чоловіками
нижча, вони мають працювати на
50–80 відсотків важче, аби досягти
однакових з чоловіками результа
тів. Це, у свою чергу, збільшує ри
зик їх травмування.
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вослужбовцячоловіка у відпустці
по догляду за дитиною, відповідно
до чинного законодавства, прак
тично неможливе. Винятком є си
туація, коли жінка позбавлена ба
тьківських прав, або є тяжкохво
рою та не має родичів, які могли б
доглянути дитину.
Однак у країнах Скандинавії, на
приклад, на законодавчому рівні
закріплене та всіляко заохочується
перебування чоловіків у відпустках
по догляду за дитиною, натомість
жінки можуть активно працювати
та забезпечувати родину матеріа
льно. Аналіз правового урегулю
вання порядку проходження війсь
кової служби жінками в інших кра
їнах показує, що система їх соціа
льного та правового захисту
побудована так, щоб реалізація
пільг та гарантій, які пов’язані з на
родженням дитини, не завдавали
значної шкоди бойовій готовності
збройних сил.
Так, у Франції 75 відсотків війсь
ковослужбовцівжінок вдало поєд
нують військову кар’єру та сімейне
життя. Близько чверті француже
нок у погонах незаміжні, а 15 від
сотків із них — матеріодиночки.
Відпустка по догляду за дитиною
жінкам у французькій армії нада

ється на два роки. І хоча вона не за
раховується для призначення пен
сії, проте під час перебування в ній
виплачується 15 відсотків грошо
вого забезпечення та зберігається
право на просування по службі.
Відпустка по догляду за дитиною
може надаватися також і батькові
дитини.
Не зайве ознайомитися з досві
дом США, в армії яких понад 200
тисяч жінок (14 відсотків від зага
льної чисельності особового скла
ду) носять форму, а військове
звання генерала та адмірала ма
ють більше 50 жінок. Така феміні
зація американського війська час
тково пов’язана з тим, що за підра
хунками Пентагону на вербування
і підготовку юнака із середньою
освітою необхідно витратити від
670 до 3700 доларів (у залежності
від роду та виду військ). Водночас
дівчата обходяться країні значно
дешевше — у середньому 150 «зе
лених».
Більш привабливі умови служби
для жінок намагаються створити і
в Збройних Силах Польщі, яка
нещодавно вступила до НАТО.
Протягом останніх двох років у
польській армії існує посада Упов
новаженого у справах військової
служби жінок (штатна категорія
«полковник»). Це військовослуж
бовецьжінка, яка опікується усім
спектром «жіночих» проблем у вій
ську. Жіноча штатна посада (кате
горія «капітан») є також у органі за
безпечення діяльності Конвенту
деканів (представницький орган
офіцерських зборів та військово
службовців служби за контрактом
Збройних Сил Республіки Поль
ща). Посада Радника з ґендерних
питань, до речі, існує і в Міністерс
тві внутрішніх справ України.
Якщо розглядати Збройні Сили
України, то, на жаль, представниц
тва жіноквійськовослужбовців на
рівні посад, які передбачають при
йняття рішень, сьогодні практич
но немає. Зрештою, якщо інтереси
жінокпрацівників ЗС представля
ють і відстоюють профспілкові
органи, то жінки у погонах перебу
вають наодинці зі своїми пробле
мами. Особливо це стосується від
далених гарнізонів, де рівень інфо
рмованості нижчий, а бажаючих
служити значно більше.
На жаль, і донині вивчаються всі
фактори праці та зовнішнього се
редовища при визначенні переліку

посад, на які може призначатися
військовослужбовецьжінка з ура
хуванням анатомофізіологічних
властивостей її організму. Виявля
ється, у медичній звітності навіть
не передбачено ведення обліку
статистичних даних стану здоро
в’я та захворюваності окремо за
категоріями військовослужбовців
жінок.
Усі ці аспекти потребують дета
льного вивчення та узагальнення з
метою подальшого використання
під час опрацювання законодавчої
бази щодо проходження військо
вої служби жінками.
І все ж перші кроки вже зробле
но. Визначено посадову особу
(один із заступників Міністра обо
рони України), на яку, відповідно
до Указу Президента України від 26
липня 2005 року «Про вдоскона
лення роботи центральних і міс
цевих органів виконавчої влади
щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»,
покладено виконання обов’язків
щодо забезпечення рівних прав та
можливостей представників обох
статей.
Відповідно до Державної про
грами з утвердження ґендерної
рівності в українському суспільс

Ñüîãîäí³ â Çáðîéíèõ Ñèëàõ Óêðà¿íè
íàë³÷óºòüñÿ 18604 æ³íêè, ñåðåä
ÿêèõ 1149 — îô³öåðè.
тві на 2006–2010 роки, проведе
но ґендерний аналіз кадрового
складу Міністерства оборони
України. Нині до проекту Резерву
кандидатів для просування по
службі у 2007 році (номенклатура
призначення Міністра оборони
України) включено офіцера з чи
сла військовослужбовцівжінок.
За номенклатурою призначення
першого заступника Міністра
оборони України включено 23 жі
нкивійськовослужбовці. Чисель
ність державних службовцівжі
нок, які перебувають у кадровому
резерві, — 113 осіб (35% у порів
нянні з чоловіками), з них у кад
ровому резерві на керівні поса
ди — 39 осіб (12,1%).
Курсантам Військового інститу
ту Київського національного уні
верситету імені Тараса Шевченка,
які навчаються за спеціальностя
ми «Психологія» та «Політологія»,
читається курс лекцій «Ґендерні
дослідження» (36 годин). Достат
ні напрацювання щодо зазначе

ної проблематики сьогодні є і в
Севастопольському Військово
морському
інституті
імені
П.С. Нахімова.
І останнє. Сьогодні вкрай необ
хідне принципове рішення щодо
виконання Закону України «Про
забезпечення рівних прав та мож
ливостей жінок і чоловіків» та Дер
жавної програми з утвердження
ґендерної рівності в українському
суспільстві на 2006–2010 роки. На
мою думку, у Збройних Силах
України має бути введена посада
(за прикладом Польщі) офіцера
жінки, яка займатиметься безпосе
редньо усім спектром питань слу
жби жінок в українській армії. За
цієї умови вдасться забезпечити
справді рівні можливості щодо ка
р’єрного просування по службі і
чоловіків, і жінок.
Íàòàë³ÿ ÄÓÁ×ÀÊ,
îô³öåð â³ää³ëó ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó
Äåïàðòàìåíòó ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

Êîìïàí³ÿ «ÎÊÅÀÍ-9» º îïåðàòîðîì ãîòåëüíîãî, òóðèñòè÷íîãî, êîíôåðåíöñåðâ³ñó ³ êåéòåð³íã-ñåðâ³ñó Óêðà¿íè. Çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàííÿ êîìïàí³ÿ
«ÎÊÅÀÍ–9» çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå, ÿê îäíà ç ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é íà ðèíêó çà
ïîäàííÿì øèðîêîãî ñïåêòðó ïîñëóã. À ñàìå: îðãàí³çàö³ÿ êîíôåðåíö³é,
ïðåçåíòàö³é, ñåì³íàð³â, ³ òðåí³íã³â, êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî.
Ñüîãîäí³ êîìïàí³ÿ îá’ºäíóº äåâ’ÿòü îñíîâíèõ íàïðÿì³â, â êîæíîìó ç ÿêèõ
ïðàöþþòü ôàõ³âö³ ç âåëèêèì äîñâ³äîì ³ çíàííÿì ñïðàâè, à ñàìå:
• Êîíôåðåíö-ñåðâ³ñ
• Ãîòåëüíèé ñåðâ³ñ (ãîòåë³ Êèºâà, Óêðà¿íè ³ ïî âñüîìó ñâ³òó â ö³ëîìó)
• Òóðèçì
• Êåéòåð³íãîâ³ ïîñëóãè
òåë/ôàêñ: +38 (044) 490-98-25
• Îðãàí³çàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â.
ocean-9@ocean-9.com.ua
• Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè
Êè¿â, ïð. 50-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ 2/á
• Ñèíõðîííèé ïåðåêëàä
• Àðåíà ïðîåêö³éíîãî ³ ìóëüòèìåä³éíîãî óñòàòêóâàííÿ
http://www.ocean-9.kiev.ua
• Ïîñëóãè â³äåîêîíôåðåíöçâ’ÿçêó
http://www.hotelservice-kiev.com/

З Н А К овий момент:
ВІД УНІФІКАЦІЇ ДО ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó ôîðì³ îäÿãó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè â³äáóäóòüñÿ
ñóòòºâ³ çì³íè. Ï³äãîòîâëåíèé Äåïàðòàìåíòîì
ïîñòà÷àííÿ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â Ì³íîáîðîíè ïðîåêò Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â «Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 ëèïíÿ 2003 ð. ¹ 1073»
ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ òðüîõ íîâèõ âèä³â
êóðòîê, ìàéêè (ò³ëüíèêà), êîðèãóâàííÿ îïèñ³â
ñîðî÷êè, ïîëüîâî¿ êóðòêè, ðåìåíÿ, òà çíàêè
ðîçð³çíåííÿ.
Відповідні пропозиції до проекту
Постанови були розроблені у від
ділі військової символіки та гера
льдики ЗС України. Фахівці вихо
дили з необхідності подальшого
розвитку символіки збройних сил,
впровадження нових військових
емблем, заснованих Указом Пре
зидента України від 20 червня
2006 року, наближення зовнішньо
го вигляду українських військови
ків до стандартів НАТО.
Почнемо зі знаків розрізнення
на головні убори, зокрема, на бе
рет. Сьогодні принцип розміщен
ня знаків розрізнення на береті на
слідує радянські зразки. Відомо, що
за тих часів на беретах десантни
ків та морських піхотинців спере
ду кріпилася кокарда чи емблема, а
збоку — так званий «прапорець»
червоного кольору з емблемою
повітрянодесантних військ або
якорем. Коли розроблялася форма
одягу ЗС України, цей досвід був
взятий за основу і поширений на
всі роди військ. Спереду берета
встановили носіння нашивної ко
карди з полем полинового, блакит
ного або чорного кольору, а збо
ку — прапорця малинового чи бла
китного кольору з емблемою спе
ціальності військовослужбовця. У
підсумку виходило три види кока
рди і з півтора десятка прапорців!
Крім того, зовнішній вигляд цих

40

нашивок важко назвати привабли
вим. Тому військовики аеромобіль
них військ зазвичай носять на бе
ретах кокарди для кашкетів. При
створенні 1го окремого полку
спеціального призначення, що ни
ні називається Президентським,
його військовослужбовців виріши
ли одягнути в малинові берети з
синьожовтими прапорцями та
кокардами з малиновим полем.
Вийшло «масло масляне», адже ко
карда та прапорець відображали
одне і те саме — приналежність до
України.
У збройних силах більшості кра
їн світу на береті розміщується ли
ше один металевий знак, що може
позначати державну належність,
рід військ або окрему військову ча
стину. Так, в Австрії та Греції на бе
реті носять знак у вигляді держав
ного герба, а в Норвегії беретний
знак державної приналежності має
вигляд вензеля правлячого монар
ха у вінку під короною. У збройних
силах Німеччини, Італії та Франції
знаки на беретах вказують на рід
військ чи службу, у Великій Брита
нії — як на рід військ, так і на окре
му частину. Розміщуються такі зна
ки з лівого боку берета.
Беретний знак, розроблений фа
хівцями відділу військової симво
ліки та геральдики, передбачається
єдиний для всіх родів військ і має

вигляд Знака Княжої Держави Во
лодимира Великого (Тризуба) у ка
линовому вінку. Калина є давнім
символом України та її війська.
Єдиний зразок беретного знака
пояснюється не лише міркування
ми економії. На відміну від тих же
Німеччини та Італії, у Збройних
Силах України існує система емб
лем родів військ на комір чи пого
ни. Тому позначати належність до
роду військ ще й на береті немає
сенсу. Водночас, у перспективі до
цільно було б розширити кольоро
ву гаму беретів, спираючись на
традиційні кольори родів військ,
як це прийнято в арміях зарубіж
них країн.
Істотних змін зазнає система ем
блем родів військ та служб на ко
мір чи погони. На сьогодні у ЗС
України таких емблем 16. Для порі
вняння: у збройних силах США їх
29, в Румунії — 24, в Польщі — 23,
Росії та Словаччині — 19. Фактич
но позбавлені власної емблеми ме
ханізовані війська ЗС України,
адже емблема з палаючою грена
дою та схрещеними шаблями є од
ночасно загальновійськовою. Не
мають емблем радіотехнічні війсь
ка Повітряних Сил, морська піхо
та, частини та підрозділи радіоеле
ктронної боротьби (РЕБ), логісти
ки. Зате досі існують емблеми Вій
ськовоПовітряних Сил та Військ
Протиповітряної оборони, хоча ці
види ще у 2004 році об’єднані в
один. Нарікання викликає не лише
недостатня кількість емблем. Сво
го часу вирішили запровадити для
них єдину основу у вигляді кали
нового вінка. Але така уніфікація
призвела до того, що вже з відстані
кількох метрів важко відрізнити
юриста від автомобіліста. Між тим,
емблеми залишаються єдиним
елементом однострою, що вказує
на рід військ, адже кольорові пет
лиці на ньому не передбачені.
Нові емблеми родів військ та
служб позбавлені вінків. Відтепер
їх легко можна розрізнити навіть

ГЕРАЛЬДИЧНИЙ КЛУБ
зі значної відстані. Вінок залишив
ся лише на емблемі Військової слу
жби правопорядку. Загальновійсь
кова емблема у вигляді листків та
кетягів калини на тлі схрещених
мечів позначатиме лише ті служби,
для яких не встановлено власних
емблем. Її носитимуть також війсь
ковослужбовці почесної варти,
військових частин охорони та об
слуговування. Військовиків же бо
йових механізованих частин відрі
знятиме емблема у вигляді палаю
чої гренади на тлі схрещених гви
нтівок, які були емблемою піхоти
Армії Української Народної Респу
бліки у 1917–1920 роках. Суттєво
розширено перелік емблем. Так,
сьогодні
військовослужбовці
військ зв’язку, радіотехнічних
військ, частин та підрозділів РЕБ
носять єдину емблему, хоча вико
нують різні завдання. Тому ембле
ма у вигляді переплетених блиска
вок, на які накладено два ріжки, за
лишиться тільки для військ зв’язку.
В емблемі радіотехнічних військ
поєднано зображення стилізова
ної антени радіолокаційної станції
та двох схрещених блискавок. Ем
блема частин та підрозділів РЕБ
матиме вигляд меча вістрям угору,
обабіч якого розміщено подвійні
стріли, а по центру — стилізова
ний щит. Це символізує складові
радіоелектронної боротьби: радіо
електронне подавлення (меч), ра
діоелектронний захист (стріли),
протидію технічним засобам роз
відки (щит).
Щодо інших родів військ та
служб, то їхні знаки розрізнення
загалом повторюватимуть існуючі.
Наприклад, емблема танкових
військ матиме вигляд танка, аеро
мобільних військ — розкритого
парашута на тлі двох літаків, меди
чної служби — жезла Ескулапа, вій
ськових диригентів та музикан
тів — ліри тощо.
Пропозиції відділу військової си
мволіки та геральдики дають мож
ливість нарешті «узаконити» розпі
знавальний нарукавний знак із зо
браженням Державного Прапора
України. Донедавна військовослу
жбовці, які брали участь у миро
творчих місіях України, зазвичай
носили на лівому рукаві знак при
належності до Сухопутних військ
(у військах його називають «склян
ка»), а на правому — емблему своєї
військової частини. У той же час в
збройних силах більшості країн

світу прийнято носіння на верхній
частині рукава (обох рукавів)
польової форми одягу нарукавно
го знака у вигляді відповідного
державного прапора або щита у
його кольорах. Нижче може бути
нарукавна емблема військової час
тини.
Проаналізувавши світовий до
свід, фахівці Воєнногеральдичної
служби (так раніше називався від

Óí³ô³êàö³ÿ åìáëåìè ðîä³â â³éñüê òà
ñëóæá ïðèçâåëà äî òîãî, ùî âæå ç
â³äñòàí³ ê³ëüêîõ ìåòð³â ñòàëî âàæêî
â³äð³çíÿòè þðèñòà â³ä àâòîìîá³ë³ñòà.
діл військової символіки та гераль
дики) запропонували запровадити
нарукавний знак у вигляді прямо
кутника із зображенням Держав
ного Прапора України для носіння
у верхній частині обох рукавів
польової форми одягу. Ці про
позиції були погоджені Міністром
оборони у листопаді 2003 року, але
нормативного акта про встанов
лення нарукавного знака Тил не
готував. Це не завадило викорис
товувати його на формі одягу, але
деякі військовики, крім знаків з
Державним Прапором, чіпляли на
рукав ще й знак приналежності до
Сухопутних військ.
Нарешті на військовій формі
одягу з’явиться зображення ембле
ми ЗС України, заснованої Указом
Президента від 20 червня 2006 ро
ку, зокрема, на ґудзиках (крім тих,
що на формі ВМС) та затискачі до
краватки.
Безперечно, хтось зауважить, що
для кардинальної зміни зовніш
нього вигляду українського війсь
ковика описаних вище елементів
символіки недостатньо. Але тило
вики врахували далеко не всі про
позиції відділу військової символі
ки та геральдики, до того ж роботу
ускладнює відсутність єдиної точ
ки зору на систему знаків розріз
нення і форму одягу взагалі. На
нашу думку, це має базуватися на
всебічному аналізі досвіду країн
Європейського Союзу та Північно
атлантичного альянсу з урахуван
ням національних традицій війсь
кового однострою.
Îëåêñàíäð ÌÓÐÀÂÉÎÂ,
íà÷àëüíèê â³ää³ëó â³éñüêîâî¿ ñèìâîë³êè
òà ãåðàëüäèêè ÇÑ Óêðà¿íè
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АКТУАЛЬНО

СИНИ І ПАСИНКИ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Добре знаю цю справжню україн
ську військову родину... Він — вій
ськовий музикант. У зразковому
військовому оркестрі Володя у свя
та і в будні виконує Державний
Гімн... Наталя — працює в музеї, у
Шевченківському Гаю... Прості й
добрі люди...
Дуже прості й дуже добрі...
Одне слово — українці. Працьо
виті й терплячі тобто...
Виховують Володимир і Наталія
трьох діточок... Можна так сказати,
що їхні діти — Діти Незалежності.
Усі троє народжені в роки розбудо
ви нової Української Державності...
Якоїсь миті усвідомив, що часто
занепокоєно згадую їх переважно у
зв’язку з одним хвилюючим запи
танням: чи вже отримали вони, Ді
ти Незалежності, житло?.. За шіст
надцять незалежних, колись — ося
яних мріями, надіями, світлими
державними думками, — років?..
Шістнадцять років, протягом яких
Володя не фальшивить, виконуючи
головну музику держави?..
Шістнадцять років...
За цей час країна зміцнила еко
номіку і продовжує рухатися цими
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рейками... Зросла військова міць
нашої армії, вже не червоної... Ті
шать засоби масової інформації:
постійно зростає середньостатис
тичний добробут якогось там, ні
ким не баченого, споживчого ко
шика...
А діти Володі та Наталі і виношу
валися, і народилися, і зростають
всі ці роки саме там — у військово
му гуртожитку... І таких діточок —
десятки тисяч у гарнізонах, містеч
ках, містах... За першим кроком ко
ридорами багатоповерхівки —
другий крок, до дитячого садочка...
Потім школа... Усе, як у нормальних
людей... За роком — рік... За однією
відмінністю: діти військовослуж
бовця, народжені в роки Незалеж
ності, так і не отримали свого куто
чка...
Важко сказати, на яку матеріаль
ну винагороду від НенькиУкраїни
має сподіватися військовик, який
сумлінно і терпляче служить Бать
ківщині...
І чи може взагалі армія дозволити
собі думки про те, що й Батьківщина
все ж таки чимось зобов’язана війсь
ковій людині?.. І дітям військовика?..

...Шістнадцять років. Якими вони
були? Чи завжди відчували себе за
хисники Вітчизни викоханими ді
тьми? Повноцінними синами? Чи,
іноді, й пасинками?..
...Тут, поряд, у Польщі, зненацька
прокинувся поляк, який проспав
летаргічним сном роки «пере
стройки». Тепер дивується: скільки
товарів на полицях... як життя змі
нилося...
От якби хтось із офіцерівукраїн
ців так заснув одразу після про
голошення Незалежності та утво
рення Нової Армії... Які б він зада
вав, насамперед, запитання після
пробудження через 16 років?
Може запитав би, як прожили ці
непрості літа ті, хто першими
склав присягу на вірність народові
України? І що нині відчувають по
над 30 тисяч військовослужбовців
українців, які повернулися після
проголошення Незалежності на
рідну землю? Як гнобили і прини
жували їх десь там, за «уралами» і
«байкалами», на берегах тихих і
оскаженілольодовитих океанів, а
вони, зціпивши зуби, прикріплю
вали на кашкет тризуба і — крізь
ганьбу і, щонайменше, недобрози
чливі усмішки, — рвалися, летіли,
їхали, пластували додому, до рідне
сенької Україниматері... Вони по
вернулися в Україну шістнадцять
років тому, як приїжджають вірні
сини й доньки, — за першим мате
ринським покликом, і віддали їй
усе... А чи Батьківщина повернула

НОТАТКИ ПУБЛІЦИСТА
борги своїм дітям — військови
кам — Дітям Незалежності?..
Яким емоційним і багато в чому
переломним, ключовим, визнача
льним був для тих, перших офіце
рів Нової України, момент скла
дання військової присяги на вір
ність народові України!.. Скільки
бруду вилили на наших військови
ків ті, хто спокійнісінько, на відмі
ну від українців, спродав українсь
ке майно — тисячі квартир! — і від
був геть, не забуваючи сказати,
скрегочучи зубами, щось образли
ве, засудити українців, які присяг
нули не ворогові, і не загарбникові,
а своєму народові та рідній землі...
Пізніше, через багато років, по
трапили на очі думки офіцера з по
всталого крейсера «Очаков» — Пе
тра Шмідта, який саме на суді, при
речений, промовив: «У часи держа
вного хаосу, коли усе в країні так
переплуталося, що рідна влада пі
шла війною на рідну землю і проти
рідного народу, у таку мить, щоби
залишатися законним, доводиться
нехтувати присягою, і, залишаю
чись вірним присязі, доводиться
порушувати закон...» І немає вищо
го закону і вищої присяги, ніж при
сягнути на вірність рідній землі!..
...Честь і хвала їм — першим і не
зламним! — за їхні слова присяги!
Слова мужності, слова мужніх...
Першим завжди найважче.
І нехай пробачить той, хто не
спроможний зрозуміти, але найва
жче завжди — саме офіцерам...
Адже в армії ніколи і нічого не було
суттю, крім офіцерів. Є офіцери —
є армія... Є армія — є Держава і Дер
жавність! Незалежність, врешті
решт!..
Тому офіцерів завжди й цькува
ли — за тих чи інших революцій,
рубали кадетів і юнкерів, винищу
вали докорінно... Знищив офіцера і
офіцерство — знищив Державу...
Першими завжди страждали
офіцери — як найблагородніші,
неспроможні на зраду державних
інтересів, на підлі вчинки, гендляр
ство, безчестя анонімок тощо.
І вже тому вони — найнезахищені
ші...
Усвідомлюю: командир, який по
жалів підлеглих, — втратив їх... Не
примусив, зморених і вимотаних
далеким переходом, вирити окопи
і сховатися в них — вранці збирай
тіла героїчно полеглих, накритих
ворожим артобстрілом... Та ніхто
не акцентує на жалості — йдеться

×åñòü ³ õâàëà ¿ì — ïåðøèì
³ íåçëàìíèì! — çà ¿õí³ ñëîâà
ïðèñÿãè! Ñëîâà ìóæíîñò³, ñëîâà
ìóæí³õ... Ïåðøèì çàâæäè íàéâàæ÷å.
про увагу до підлеглих, турботу
про їхнє життя... Але коли держава
не потурбувалася про командира,
офіцера — вона втратила армію!..
А з нею — державність...
Офіцери Незалежності...
Золотий фонд Армії...
Гідність її і Честь...
Еліта!..
...Залишилося в далекому, але на
завжди незабутьому, минулому все
ж таки пережите офіцерами копій
чане грошове утримання. «Сезон
ний» розпродаж камуфляжних ку
рток офіцерами напередодні Дня
Святого Миколая — аби купити хо
ча б малесенькі подарунки дітям до
Нового року... Це — неприємні де
талі. Дрібні, бо пов’язані з потреба
ми, погодимося, власне офіцера,
військовослужбовця. Проблемами
пасинків, так би мовити...
А коли поставала вимога вчинків
масштабних, державницьких, гід
них високого імені Синів України,
офіцери відкидали особисте й від
повідали викликам часу. Військо
вики — і саме вони! — не дали про
литися крові, коли агресивний мо
сковський представник радянсь
ких підходів до використання
армії хотів вивести танки на львів
ські вулички і поневічити Незалеж
ність, окропити українською кро
в’ю українську землю українськи
ми руками...
І тоді, коли за недавніх політич
них буревіїв, комусь знову захоті
лося кинути проти людей силу, са
ме армія сказала своє слово: хто пі

де проти народу — того зупинить
Військо! І знову проривалася Укра
їна до демократії, пестуючи Неза
лежність, на плечах непримхли
вих, мовчазних, божественно
стриманих військовиківатлантів...
І одразу ж, після прориву, держава
цнотливо забувала про них — си
нів і пасинків водночас... І лише за
кілька років, після титанічних зу
силь військового відомства, збіль
шила їм грошове утримання до рі
вня тих, кому колись вже роздали
зброю і набої проти власного на
роду...
Негендлярські, непродажні, не
зламні... Офіцери і всі справжні вій
ськовики вистояли і мають право
на згадку і святкові дні врівень з
найбільш гідними достойниками!
Армія України десятки разів на
зламах епохи відповідала держав
ним вимогам...
Офіцери витримали і витрима
ють усе. Одне лише, — за класи
ком, — груди ураз дотика: якби ж
державники чинили так, щоб вій
ськовики почували себе синами, а
не пасинками...
Щодня... У великому й малому...
І щоб у свої власні помешкання
в’їхали діти Володимира і Наталії з
рідного гуртожитку... Нехай хоча б
до 20річчя нашої славної Незале
жності... І Боже борони, щоб не ви
никло навіть в думці негідне для
держави й армії поняття — Онуки
Незалежності...
Ìèêîëà ÃÓÖÓËßÊ
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Володимир МЕЛЬНИКОВ:

Âîëîäèìèð Ìåëüíèêîâ íàðîäèâñÿ ó ×åðí³âöÿõ. Ïðîõîäèâ â³éñüêîâó ñëóæáó â
÷àñòèíàõ êîëèøíüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òà êðà¿íàõ
Âàðøàâñüêîãî Äîãîâîðó.
Âèïóñêíèê òà âèêëàäà÷
Â³éñüêîâî¿ Àêàäåì³¿ ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè.
Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïðîäîâæèâ ñëóæáó ó Çáðîéíèõ
Ñèëàõ Óêðà¿íè òà Ãåíåðàëüí³é â³éñüêîâ³é ³íñïåêö³¿
ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè.
Â³äðÿäæàâñÿ äëÿ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ çàâäàíü äî
Áîñí³¿ òà Ãåðöåãîâèíè,
ÑØÀ, ×åõ³¿, Ðóìóí³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, Ïîëüù³, Ãðåö³¿,
²òàë³¿, Í³ìå÷÷èíè. Ïðàöþâàâ ó àïàðàò³ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè.
Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ
Óêðà¿íè, êàíäèäàò òåõí³÷íèõ
íàóê, äîöåíò, ïîëêîâíèê ó
â³äñòàâö³, äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü òðåòüîãî ðàíãó, ëàóðåàò ïðåì³é «Ñìàðàãäîâà
ë³ðà» ó 2004 òà 2006 ðîêàõ, ÷ëåí Ðàäè Çåìëÿöòâà
áóêîâèíö³â ó ì³ñò³ Êèºâ³.
Àâòîð ïîíàä 100 íàóêîâèõ
ðîá³ò òà çá³ðîê ë³òåðàòóðíèõ
òâîð³â «Äðóçÿì» ³ «Óêðà¿íö³ — íå ïàïóàñè».
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Нова Україна
Ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ ñâ³òó
Ì³ñöå º ³ íîâ³é Óêðà¿í³,
Äå ñâÿùåíí³ ñëîâà «Çàïîâ³òó»
Âæå ñï³âàþòü ó â³ëüí³é êðà¿í³,
Äå êîðäîíè äåðæàâè — ñâÿòèíÿ,
Äå, âêëîíÿþ÷èñü íèçüêî êàëèí³,
Ìè ïèøàºìîñü òèì, ùî â³äíèí³
ª ãîñïîäàðÿìè â Óêðà¿í³.
Ïðàïîð íàø º ñèí³ì, ÿê íåáî,
² º æîâòèì, ÿê ñòèãëå æèòî.
Íàì ÷óæî¿ çåìë³ íå òðåáà,
À ñâî¿é — ïîùàñòèëî ñëóæèòè.
Ìè ïèøàºìîñü òèì, ùî ñâ³äîìî,
Ïðèñÿãíóâøè íîâ³é Óêðà¿í³,
Çàõèùàºìî ìèð ³ êîðäîíè,
Íàøó Òóçëó ³ îñòð³â Çì³¿íèé.
Âæå í³êîëè íå âìðå Óêðà¿íà,
¯¿ ñëàâà, ³ñòîð³ÿ, âîëÿ...
À óñ³ ìè — ºäèíà ðîäèíà
Â³ä Êàðïàò ³ äî ×îðíîãî ìîðÿ.
² õî÷à ìè íåñõîæ³ ³ ð³çí³,
Íàñ îá’ºäíóº ã³ëêà êàëèíè,
Íåçàëåæí³ñòü, ëþáîâ äî Â³ò÷èçíè
² äî ïðàïîðà Óêðà¿íè.

Ми за єдність твою,
Україно!
Íåçàëåæíîñò³ øëÿõ áóâ
îìð³ÿíèé ìóäðèì Òàðàñîì,
Ó ï³ñíÿõ êîáçàð³â ñèâîóñèõ, ÷óáàòèõ, ñë³ïèõ...
Íåçàëåæíîñò³ øëÿõ
ìè îáðàëè íàðîäîì - âñ³ ðàçîì,
² ñüîãîäí³ çãàäàéìî ïðè÷åòíèõ
äî öüîãî óñ³õ.
Õàé òâî¿ êîëüîðè
íå ðîçêîëþþòü íàñ, à ºäíàþòü,
Íàâ÷èìîñÿ ïðîùàòè ³ ³íøèõ,
íå ò³ëüêè ñåáå.
² ìîãóòí³ äåðæàâè ó ðîçáðàò³

â Ëåòó çíèêàþòü...
Ìè — çà ºäí³ñòü íàðîä³â,
ÿê³ íàñåëÿþòü òåáå.
Ìè çà ºäí³ñòü òâîþ —
íåçàëåæíà ³ ð³äíà êðà¿íà!
Çà òâîº ïðîöâ³òàííÿ —
â³ä Êðèìó äî ñèâèõ Êàðïàò.
Íàøà ð³äíà çåìëÿ ìèðîëþáíà, ñâÿòà Óêðà¿íà,
Õàé ó ºäíîñò³ êâ³òíå,
íåíà÷å çàìð³ÿíèé ñàä.
Íåçàëåæíîñò³ äåíü —
äåíü ºäíàííÿ íàðîä³â êðà¿íè,
Âñ³õ íàðîä³â òâî¿õ — ³ âåëèêèõ,
³ çîâñ³ì ìàëèõ.
Íåçàëåæíîñò³ äåíü —
ñâÿòî â³ðíèõ òîá³, Óêðà¿íî,
Âñ³õ äî÷îê ³ ñèí³â, âñ³õ ä³òåé,
Óêðà¿íî, òâî¿õ.

Не метушись
Íå ïîñï³øàé, ó ìåòóøí³
ßê äèì çíèêàþòü êðàù³ äí³...
² íå áàðèñü - òâîðè äîáðî,
Òâîðè - ³ âäîìà, ³ â ìåòðî.
Íå ïîñï³øàé êóäèñü âòåêòè,
ßêùî íå âñòèã ñåáå çíàéòè.
Íå ñïàëþé ìð³¿ ³ ìîñòè,
À çà ïå÷àë³ âñ³õ ïðîñòè.
Íàâ÷èñü ëþáèòè êîæíó ìèòü
Çà íåáà ñîíÿ÷íó áëàêèòü,
Çà òå, ùî õîäèø ïî çåìë³,
Çà õë³á äóõìÿíèé íà ñòîë³.
Íå ïîñï³øàé, íå ìåòóøèñü,
ßêùî ïîïðîñÿòü - çóïèíèñü,
Òâîðè äîáðî ³ ç öèì í³êîëè íå áàðèñü,
Ðàä³é æèòòþ, ðàä³é êðàñ³,
Óñå æèòòÿ â ñîá³ íåñè
Öå â³ä÷óòòÿ Äîáðà, Ëþáîâ³ ³ Êðàñè.

АКТУАЛЬНО

Творіть добро
Íå ñïîä³âàéòåñü ïîâåðíóòè
Óñå, ùî âòðà÷åíî äàâíî.
Áóâàº çãóáí³øå îòðóòè
²ëþç³é âèïèòå âèíî.
Íå ñë³ä òàêîæ ñåáå êàðòàòè,
ßêùî ÷îãîñü íå äîñÿãëè,
ßêùî íå ñòàëî ìàìè é òàòà,
ßêùî ëþáîâ íå çáåðåãëè.
Òâîð³òü äîáðî ³ ïàì'ÿòàéòå Æèòòÿ ñïëèâàº êîæíó ìèòü.
² êîæíó ìèòü æèòòÿ â³òàéòå,
Êîëè ³ ñÿº, ³ ãðèìèòü...

Áóäóþòüñÿ ñîáîðè ³ ìåòðî...
Ïîâ³ðòå, ìàìî, öå íå ò³ëüêè ãðîø³!
Êðîêóþòü ïîðó÷ Êðèâäà ³ Äîáðî,
ª ëþäè íåíàæåðè, º é õîðîø³.

Áî ÷àñ íàçàä íå ïîâåðíóòè.
Óòðàò í³êîëè íå çáàãíóòè.
À ùå â³äîìî íàì äàâíî:
Æèòòÿ - öå òî÷íî íå ê³íî.

Í³õòî íå ïðèáåðå çà íàñ «ñì³òòÿ»
² íå çäîëàº òðóäíîù³â... Òîæ, ìàìî,
Õ³áà íå â òîìó âèùèé ñåíñ æèòòÿ Ñïðèéìàòè âñå ç ëþáîâ’þ ³ ï³ñíÿìè?

Клятва Україні
Ìè íà âàðò³ äåðæàâíèõ êîðäîí³â,
À ó íåá³ - ìè êðèëà òâî¿.
Ìè ñîëäàòè òâî¿ íåâ³äîì³,
Ùî ïðîéøëè ÷åðåç ïåêëî áî¿â.
Ìè çàêîõàí³ â òâî¿ ïðîñòîðè,
Ó Êàðïàòè ³ âåëè÷ Äí³ïðà.
Ó áëàêèòü òâîãî ×îðíîãî ìîðÿ,
Êðàé ñï³âó÷èõ ëþäåé ³ äîáðà.
Íàì òåáå çàõèùàòè, êðà¿íî!
Ìè - ñîëäàòè òâî¿ ³ ñèíè.
Õàé æèâå íàøà Ðóñü - Óêðà¿íà,
À íåãîäè - ìèíóòüñÿ, ÿê ñíè.
Óêðà¿íî, Óêðà¿íî!
Ìè ãîòîâ³ â³ääàòè æèòòÿ
Çà ºäèíó ³ ð³äíó êðà¿íó,
Çà ùàñëèâå òâîº ìàéáóòòÿ.

Лист мамі
Ïðîáà÷òå, ìàìî! ß íåäîáðèé ñèí,
Áî Âè ïèñàëè: «ç êîæíèì ðîêîì ã³ðøå,
Íà «ïåíñ³þ» íå ï³äåø â ìàãàçèí...»,
À ÿ — ïèøó Âàì íåäîðå÷í³ â³ðø³
Ïðî ñåíñ æèòòÿ, ãàðìîí³þ êðàñè
² ùî íå âñå âèì³ðþºòüñÿ ãð³øìè...
Òàê, çà «êðàñó» íå êóïèø êîâáàñè,
Íå íàãîäóºø ïðàâåäíèõ ³ ãð³øíèõ,
Êîëîäÿçü íå â³äíîâèø, ÿêùî â³í
Äàâíî âæå íà ïîäâ³ð’¿ çàâàëèâñÿ...
Òà ï³äí³ìàâñÿ Êè¿â ³ç ðó¿í
² çàðàç, ìàìî, — ãàðíèé, íà÷å âìèâñÿ.

ß â³ðþ, ùî êðàñà — âðÿòóº ñâ³ò
² ëþäÿí³ñòü — ïàñêóäñòâî ïåðåìîæå!
Òåðï³ííÿ ³ çäîðîâ'ÿ äàé Âàì Áîæå,
À ×åðí³âöÿì — óêë³í ì³é ³ ïðèâ³ò.

Давайте зустрічатись
Â æèòò³ áóâàþòü ð³çí³ íåãàðàçäè Êîëè íàéêðàùèé äðóã íå çðîçóì³â,
Êîëè íàâêîëî âàñ ïàíóº çàçäð³ñòü
² ïåðøèé ãð³ì, ÿê êàæóòü, ïðîãðèì³â.
Óñ³õ íàñ ò³øèòü ùèð³ñòü ³ ïîâàãà.
Òîæ êîæíå ñëîâî, ñêàçàíå ç òåïëîì,
Ó ä³àëîç³ — âàøà ïåðåâàãà,
Áåç öüîãî âè —
ÿê ïòàõ ç îäíèì êðèëîì.
Êîëè íà âàñ ñò³íîþ äàâëÿòü ñòðåñè
² âàì áðàêóº ñïîêîþ ³ ñíó,

Çãàäàéòå âàø³ ñï³ëüí³ ³íòåðåñè,
Ïîãîâîð³òü... ³ çíèù³òü òó ñò³íó.
Äàâàéòå áóäåìî ÷àñò³øå çóñòð³÷àòèñü,
Øóêàòè ³ñòèíó ³ íàâ³òü ñïåðå÷àòèñü,
Àëå ç ïîâàãîþ äî ³íøèõ, ³ ðàä³òè,
Ùî ñïðîìîãëèñÿ ¿õ áàæàííÿ çðîçóì³òè.

Ніч серпнева
Í³÷ ñåðïíåâà ïîåç³¿ ïèøå,
À òåïëî õòîñü íà çèìó êðàäå...
Êð³çü ñåðïàíîê ðàíêîâî¿ òèø³
Ïðîì³íü ñîíöÿ íà Ëàâðó âïàäå.
Ñïàëàõíóòü êóïîëè ãîðä³âëèâî
² çàñÿþòü âåëè÷íî õðåñòè.
Ìèòü ìèíå - ³ âæå ñîíÿ÷íà çëèâà,
ßê öóíàì³, íàêðèº ìîñòè,
Ðîç³ëëºòüñÿ ÿñêðàâèì áóðøòèíîì,
² îñâÿ÷åí³ õâèë³ Äí³ïðà
Ïîíåñóòü äèâîâèæíó õóñòèíó
Ç íèòîê ñîíöÿ, âîäè ³ äîáðà…
Âàñ âîíà íåïîì³òíî òîðêíåòüñÿ,
² íà äîâã³, ùàñëèâ³ ë³òà
Ðàä³ñòü äèâà â äóø³ íå ìèíåòüñÿ...
Ñåðïåíü... Í³÷... ³ ëóíà çîëîòà...

Êîçàöüê³ ïîõîäè íà ÷îâíàõ
ïî Äí³ïðó
Êè¿âñüêà Ôåäåðàö³ÿ Áîéîâîãî
Ãîïàêà çàïðîøóº íà ÷îâíîâ³
ïîõîäè ïî Äí³ïðó.
×îâíîâèé òàá³ð ïðîõîäèòèìå
ïîáëèçó Êèºâà â Êîëèñö³
Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Â ïðîãðàì³ ïîõîäó:
- êðàºçíàâ÷³ ïîäîðîæ³;
- åêñêóðñ³¿ ïî âèçíà÷íèì ì³ñöÿì Êè¿âùèíè;
- íàâ÷àííÿ ÷îâíîâ³é ñïðàâ³ òà ÷îâíîâ³ ïîäîðîæ³;
- îçäîðîâ÷³ âïðàâè òà îñíîâè ñàìîçàõèñòó â ñèñòåì³ Áîéîâîãî
Ãîïàêà;
- áàãàòî ö³êàâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà äîâê³ëëÿ...
Çàïðîøóþòüñÿ âñ³ áàæàþ÷³ â³êîì â³ä 14 ðîê³â (âåðõíüî¿ ìåæ³ íåìàº).
Ïîõîäè â³äáóäóòüñÿ ç 7 ñåðïíÿ ïî 10 âåðåñíÿ.
Îòðèìàéòå çàðÿä ïîçèòèâíî¿ åíåðã³¿ òà íåçàáóòí³ ñïîãàäè ïðî ë³òí³é
â³äïî÷èíîê íà ö³ëèé ð³ê!
Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 332-77-47, 067 933-32-44.
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Іван МОСКАЛЕНКО:
«Де б не виступав
колектив Національного
президентського
оркестру, глядачі
завжди аплодували
йому стоячи»

Íàö³îíàëüíèé ïðåçèäåíòñüêèé îðêåñòð —
ëàóðåàò áàãàòüîõ
ì³æíàðîäíèõ ôåñòèâàë³â — íåùîäàâíî
â³äñâÿòêóâàâ ñâîº
15-ð³÷÷ÿ.
Íàïåðåäîäí³ ö³º¿
çíàìåííî¿ ïîä³¿ íà÷àëüíèê îðêåñòðó ïîëêîâíèê ²âàí Ìîñêàëåíêî òà éîãî õóäîæí³é
êåð³âíèê — ãîëîâíèé
äèðèãåíò Àíàòîë³é
Ìîëîòàé ðîçïîâ³ëè
÷èòà÷àì «ÂÓ» ïðî
òâîð÷³ çäîáóòêè öüîãî
ìèñòåöüêîãî ãóðòó òà
éîãî ïëàíè íà ìàéáóòíº.
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— Іване Степановичу, яких
успіхів досяг Національний
президентський оркестр за 15
років?
— За цей час ми пройшли вели
кий творчий шлях і маємо значні
здобутки. У нашому складі, власне,
є два оркестри — духовий та каме
рний. На цій базі можуть виступа
ти симфонічний, естрадносим
фонічний оркестри, біґбенд, дик
силенд, квартет, струнний квінтет...
Наш колектив здобув визнання не
тільки на Батьківщині, а й за кор
доном. З нами працювали видатні
майстри сцени України та знаме
ниті диригенти з Японії, Швеції,
Франції, Росії, США…
— Анатолію Михайловичу,
чим виправдана назва вашого
оркестру?
— Відомо, що Національний пре
зидентський оркестр є одним із ат
рибутів глави Української держави.
Він створювався на зразок тих ор
кестрів, які вже давно існують в Єв
ропі. Відповідно до Положення
про Президентський оркестр
Збройних Сил України, яке затвер
джене Указом Президента, Націо
нальний президентський ор
кестр — військовий творчий коле
ктив, який, насамперед, здійснює
музичне обслуговування держав
них заходів, що проводяться за
участю глави держави або під його
патронатом.
— Іване Степановичу, наскі
льки щільним є графік конце
ртних виступів Президентсь
кого оркестру?
— За рік оркестр проводить по
над вісімдесят сольних оркестро
вих концертів. Це без урахування
ґалаконцертів, виступів на держа

вних заходах, забезпечення циві
льних та військових свят, записів
на телебаченні та радіо, супроводу
виступів солістів. Ми беремо актив
ну участь у військовопатріотично
му вихованні — виступаємо з кон
цертами у віддалених гарнізонах.
— У 2003 році Президентсь
кий оркестр отримав статус
національного...
— Отримання статусу «націона
льний» не є несподіванкою для на
шого оркестру. Вагомий внесок
колективу в розвиток української
духовності, його високий профе
сійний рівень виконавської майс
терності визнаний музичною елі
тою України. У цьому заслуга усіх
музикантів, які чітко розуміють
своє призначення. Однак навколо
статусу «національний» виник пев
ний казус. Так, підготувавши всі не
обхідні документи для здійснення
фінансування за новим статусом,
ми й сьогодні отримуємо зарплату
виконавців звичайного оркестру.
От вам і всі преференції.
— Анатолію Михайловичу,
яким є репертуар музичних
творів, виконуваний оркест
ром?
— Оркестр уже записав до золо
того фонду Національної радіоко
мпанії понад сто двадцять творів
української та світової класики і
популярної музики. Сьогодні в на
шому репертуарі більше тисячі
творів. Ми беремо участь в культур
номистецьких заходах не тільки
на сценах Маріїнського палацу,
Національної філармонії, Націона
льної опери, Національного пала
цу культури «Україна». Немає жод
ного оперного театру і філармонії
в Україні, де б не звучали музичні

ВАШ ВИХІД, МАЕСТРО!

«Ìè çàïèñàëè äî çîëîòîãî ôîíäó Íàö³îíàëüíî¿ ðàä³îêîìïàí³¿ ïîíàä ñòî äâàäöÿòü òâîð³â
óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿
êëàñèêè ³ ïîïóëÿðíî¿
ìóçèêè. Ñüîãîäí³ â ðåïåðòóàð³ îðêåñòðó
á³ëüøå òèñÿ÷³ òâîð³â».
Àíàòîë³é Ìîëîòàé,
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè,
õóäîæí³é êåð³âíèê òà ãîëîâíèé
äèðåãåíò îðêåñòðó
твори у виконанні Президентсько
го оркестру.
Нещодавно наш колектив разом
із метром української оперної сце
ни Володимиром Гришком та його
учнями провів акцію «Обличчя но
вої опери», відвідавши з концерта
ми шість міст України: Львів, Одесу,
Дніпропетровськ, Донецьк, Харків,
Київ. І таких блискучих виступів
нашого колективу було чимало.
Разом з тим ми створили чимало
проектів за власною ініціативою,
які були реалізовані завдяки спри
янню Міністра оборони України
Анатолія Гриценка. Наприклад,
один з них «Реквієм пам’яті через
всю Україну», приурочений до 20ї
річниці трагедії на Чорнобильсь
кій атомній станції. Оркестр об’їз
див усі АЕС України, провівши про

тягом двох місяців понад 50 конце
ртів. Останній музичний твір Мо
царта «Реквієм», який є шедевром
всесвітньої музичної культури, ор
кестр разом з хором Київського му
ніципального академічного театру
опери і балету для дітей та юнацтва
(головний хормайстер Анжела Ма
сленнікова) виконав в ГШ ЗС Укра
їни і в Музичному театрі у Києві.
До свята Перемоги у Великій Віт
чизняній війні ми провели акцію
«Майстри мистецтв — містамгеро
ям». З концертами наші музиканти
відвідали всі містагерої України.
— Анатолію Михайловичу,
Ви вже розповідали про плід
ну співпрацю з народним ар
тистом України Володимиром
Гришком. А хто ще співпра
цює з оркестром?

— Це, насамперед, хорові колек
тиви Національної опери, Націо
нальної капели «Думка», Музично
го театру. Народні артисти України
Валентина Степова, Віктор Шпор
тько, Володимир Засухін, Віталій
Білоножко, Таїсія Повалій, тріо те
норів із Володимиром Гурцем, Іван
Попович, Лідія Кондрашевська,
Олександр Пономарьов, Микола
Мозговий, Олександр Василенко…
Цей перелік можна ще довго про
довжувати. У нашому колективі
працюють і молоді виконавці, які
ще не мають високих звань, але за
слуговують на те, аби про них зга
дати. Це — Ірина Зябченко, Вікто
рія Осадчук, Микола Ільченко,
Володимир Прокопенко, які по
справжньому закохані у свою про
фесію.
Колектив з великою відповідаль
ністю ставиться до дорученої спра
ви. Пригадую, як у середині 90х ро
ків у Страсбурзі до готелю, де ми
розмістилися, після концерту при
їхав наш посол. Коли доповіли про
його візит, я не дуже зрадів. Подумав,
що, напевне, щось трапилося. Адже
після виступу я відпустив музикантів
прогулятися вулицями вечірнього
міста. Але він обняв мене, подякува
вши за високий професіоналізм на
ших виконавців, і сказав: «Для того,
щоб зробити те, що зробив Ваш ко
лектив для визнання України, пре
зидентові потрібно було б приїж
джати не один раз».
Áåñ³äó â³â Îëåã ÌÀÒÅÍÊÎ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

YUKON:
І ДАЛЕКЕ СТАЄ БЛИЗЬКИМ
Фірма «Белтекс» підготувала до виробництва
й почала випуск нової серії біноклів Yukon
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â á³ëîðóñüêå
îïòè÷íå ï³äïðèºìñòâî «Áåëòåêñ» ïîñò³éíî ïðåäñòàâëÿº íîâèíêè. Ìè óâàæíî ñë³äêóºìî çà ðîçâèòêîì ö³º¿ ô³ðìè é áàãàòî ïèñàëè ïðî ¿¿ ïðîäóêö³þ,
ÿêà âèã³äíî â³äð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ
ÿê³ñòþ òà ðîçóìíîþ ö³íîþ.
Á³íîêë³ Yukon âèêîíàí³ íà áàç³ îäíîãî êîðïóñà (º íåçíà÷íà â³äì³íí³ñòü
ó äîâæèí³ â ð³çíèõ ìîäèô³êàö³ÿõ), àëå
ç ð³çíîþ îïòè÷íîþ ÷àñòèíîþ. Îäíàêîâèìè º ïðèçìîâà êîíñòðóêö³ÿ (òàê
çâàíà ñõåìà Ïîððî — êëàñèêà äëÿ á³íîêë³â) òà ä³àìåòð îá’ºêòèâà — 50 ìì.
Âèïóñêàþòüñÿ ìîäåë³ ç³ çá³ëüøåííÿì
7, 10, 12, 16, 20õ. Ãîëîâíà õàðàêòåðèñòèêà — âèñîêà ñâ³òëîñèëà, à äëÿ
7õ–12õ ùå é øèðîêå ïîëå çîðó (ö³
ìîäèô³êàö³¿ ïîçíà÷åí³ áóêâàìè WA —
«wide angle»). Äîñèòü ð³äê³ñíèì äëÿ
á³íîêë³â ö³º¿ ö³íîâî¿ ãðóïè º âèêîðèñòàííÿ áàãàòîøàðîâîãî ïðîñâ³òëÿþ÷îãî ïîêðèòòÿ True Color íà îñíîâ³
ìàãí³þ.
Ïîºäíàííÿ öèõ âëàñòèâîñòåé äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè á³íîêë³ äàíî¿ ñåð³¿ â ñóò³íêàõ, êîëè ð³âåíü îñâ³òëåíîñò³ çíà÷íî çíèæóºòüñÿ. Âîíè ìàþòü íå ò³ëüêè óí³âåðñàëüíå çàñòîñóâàííÿ, à é ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèêîíàííÿ
âóçüêîñïåö³àë³çîâàíèõ çàâäàíü, òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê ñïîñòåðåæåííÿ çà
ðåçóëüòàòàìè ñòð³ëüáè íà íåâåëèêèõ ³
ñåðåäí³õ (50—150 ì) äèñòàíö³ÿõ.
Ïðèëàäè ìàþòü ÷óäîâ³ îïòè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè. Ùîïðàâäà, âàãà á³íîêëÿ —
áëèçüêî 750 ã, òà é ðîçì³ðè òðîõè á³ëüø³, í³æ ó ñòàíäàðòíîãî ïîëüîâîãî
á³íîêëÿ, àëå öå äàº ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè ñâ³òëîñèëüíó îïòèêó. Êð³ì òîãî, áóäü-ÿêèé ìàñèâíèé á³íîêëü çàáåçïå÷óº êðàùó ñò³éê³ñòü ïðè ñïîñòåðåæåíí³, í³âåëþþ÷è òðåìò³ííÿ ðóê. Öå
îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ ïðèëàä³â ç âåëèêîþ (á³ëüøå 16õ) êðàòí³ñòþ.
Êîðïóñ á³íîêëÿ âèêîíàíèé ç ì³öíîãî âóãëåïëàñòèêó é ìàº ãóìîâå ïîêðèòòÿ. Ì³öí³ñòü íà êðóò³ííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ ì³öíèì ìåòàëåâèì ìîñ-

48

òîì. Á³íîêë³ ìàþòü öåíòðàëüíå íàñòðîþâàííÿ òà ä³îïòð³éíå ï³äñòðîþâàííÿ ïðàâîãî îêóëÿðà. Ùå îäíèì
ö³êàâèì åëåìåíòîì êîíñòðóêö³¿ º ïàòåíòîâàíà ñèñòåìà êðèøîê Eclipse.
Ðóõëèâ³ ç’ºäíàííÿ á³íîêë³â ìàþòü
çàõèùåí³ â³ä ïèëó ñàëüíèêè, ÿê³ çàïîá³ãàþòü çàáðóäíåííþ òà ïðîíèêíåííþ âîëîãè. Ùîïðàâäà, ââàæàòè á³íîêëü ïîâí³ñòþ âîäîíåïðîíèêíèì
âñå-òàêè íå âàðòî — òðèâàëå çàíóðåííÿ éîãî ó âîäó íåáàæàíå, àëå êîðîòêî÷àñí³ «êóïàííÿ» (òèì á³ëüøå àòìîñôåðí³ îïàäè) âèòðèìóþòüñÿ ö³ëêîì êîìôîðòíî. Îñîáëèâî ñë³ä â³äçíà÷èòè á³íîêë³ ïðîôåñ³îíàëüíî¿
ÿêîñò³ ñåð³¿ Yukon Pro, ÿê³ ìàþòü á³ëüøèé ð³âåíü çàõèñòó â³ä âîëîãè, ï³äâèùåíó ñò³éê³ñòü äî óäàð³â òà ìåõàí³÷íèõ óøêîäæåíü.
Äèçàéí á³íîêë³â, ÿê ³ âñ³º¿ ïðîäóêö³¿
«Áåëòåêñ», âèêîíàíèé ó ñó÷àñíîìó
ñòèë³. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè é ïðî
êîìïëåêòàö³þ — òóäè âõîäÿòü ÷îõîë òà
ðåì³íü. Ïîçíà÷àºòüñÿ òðèâàëèé äîñâ³ä ðîáîòè «Áåëòåêñà» íà çàõ³äíîìó,
íàñàìïåðåä àìåðèêàíñüêîìó ðèíêó.
Ïåðø³ âðàæåííÿ â³ä îçíàéîìëåííÿ
ç íîâèíêàìè Yukon — öå àêóðàòíî
âèêîíàíà é ïðîäóìàíà ð³÷. Íàñàìïåðåä, ïðèâåðòàº óâàãó âêðèòèé ãóìîþ
êîðïóñ — éîãî ôîðìà é ïîêðèòòÿ äîçâîëÿþòü çðó÷íî óòðèìóâàòè á³íîêëü
ó ðóêàõ. Êðèøêè ä³éñíî âèÿâèëèñÿ
çðó÷íèìè ó âèêîðèñòàíí³. Â³äêðèâøè,
¿õ ìîæíà ïîâåðíóòè óñåðåäèíó àáî
âíèç, àáè âîíè ãàðàíòîâàíî íå çàâàæàëè òðèìàòè á³íîêëü.
Ùå îäèí âàæëèâèé ôàêòîð — ö³íà.
Ó ñåðåäíüîìó âàðò³ñòü òàêèõ á³íîêë³â
ñêëàäàº 380—550 ãðèâåíü çàëåæíî
â³ä ìîäèô³êàö³¿, ùî âæå ïîì³òíî äåøåâøå çà íàéäîñòóïí³ø³ ÿïîíñüê³
àíàëîãè (480—690 ãðí.) «ìîëîäøèõ»
ñåð³é. Ðàçîì ç òèì, ÿê³ñòü á³íîêë³â
«Áåëòåêñ» í³÷èì íå ïîñòóïàºòüñÿ öèì
ìîäåëÿì, àëå ïðè öüîìó âîíà çíà÷íî
âèùà, í³æ ó ðîñ³éñüêèõ ³ á³ëüøîñò³ êèòàéñüêèõ àíàëîã³â.

