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24 серпня 2021 року  
Україна відсвяткувала 
30-річчя відновлення 
своєї Незалежності. У 
рамках святкувань у Києві 
відбувся парад Збройних 
Сил України та інших 
формувань нашої Держави. 
У параді також були задіяні 
підрозділи та техніка понад 
10 країн наших партнерів 
по НАТО. Як саме проходив 
парад – Defense Express 
звітує у цій фотогалереї.

Автор фото  
Олег КАТКОВ  

та Володимир ЗАБЛОЦЬКИЙ
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Пряма мова

гато більш спроможні, підготовлені 
та вмотивовані до рішучих дій, що 
дає реальний привід для оптимізму.

При цьому загрожує нашій кра-
їні те, що стратегічною метою РФ 
залишається намагання щодо збе-
реження України у сфері свого ге-
ополітичного впливу. Військово-
політичне керівництво РФ робить 
ставку на недопущення отриман-

– Олександре Станіславовичу, 
Україна святкує свій 30-й День на-
родження, відверто кажучи, у важ-
ких умовах, в першу чергу – безпе-
кових. На схід від кордонів України 
створене потужне наступальне 
угруповання, підвищився рівень 
військової загрози з Півночі. Як ви 
оцінюєте поточну безпекову ситуа-
цію довкола України?

– Дійсно, ситуація наразі не най-
краща, однак були часи, коли вона 
була набагато складнішою для нас. 
І це, на той час, визначалось не ли-
ше рівнем загроз, які для нас ство-
рювало оточуюче середовище, але 
і нашою готовністю до відповідної 
реакції на них. І тут слід зазначи-
ти, що наразі Збройні Сили України 
і, зокрема Сухопутні війська, є наба-

«Сухопутні війська  
є головним носієм бойових 
спроможностей Збройних  
Сил Незалежної України»

Олександр СИРСЬКИЙ,  
Командувач Сухопутних військ  
ЗС України, генерал-полковник:

Кореспондент Defense Express мав нагоду напередодні Ювілею Незалежності України 
поспілкуватись з Командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-пол-
ковником Олександром Сирським. У цій розмові – про безпекову обстановку довкола 
України, стан та плани розвитку Сухоутних військ Збройних сил України – з надією на 
відновлення територіальної цілісності нашої країни.
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І вони вже здійснюються.
Так, окрім низки нормативно-пра-

вових документів, які вже існують в 
законодавстві України, що стосують-
ся питання інвестиційної діяльності, 
захисту та режиму іноземного інвес-
тування, у грудні 2020 року ВРУ було 
ухвалено Закон України «Про держав-
ну підтримку інвестиційних проєктів 
зі значними інвестиціями» (понад 20 
млн євро). У лютому 2021 року він був 
підписаний Президентом України. До-

«Виконавці державного 
оборонного замовлення можуть 
здійснювати закупівлі за новим 
прозорим механізмом»

Олег УРУСЬКИЙ,  
Віце-прем’єр-міністр України –  
Міністр з питань стратегічних галузей  
промисловості України:

«Сьогодні одним з пріоритетів роботи Президента України, 
Верховної Ради та Уряду є покращення інвестиційного клі-
мату в країні. Безперечно, це питання комплексне і в на-
ших сучасних реаліях потребує роботи за багатьма напря-
мами. Тривалий час інвесторів в Україні хвилюють, фак-
тично, традиційні ризики – політична нестабільність, рі-
вень інфляції, захист з боку держави іноземних інвесто-
рів, складність дозвільних процедур тощо. Втім, запевняю 
Вас, що у влади є розуміння наявних проблем і необхід-
ності проведення всіх заходів, спрямованих на покращен-
ня поточного інвестиційного клімату в країні. 

Український ОПК здатний створювати потужне озброєння, яке як потрібне українським військовим,  
так і цікаве для закордонного покупця
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Аналіз

Цей Форсайт, розроблений фахівцями НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у співп-
раці з іншими науковими установами, був представлений 12 серпня 2021 року 
на Міжнародному оборонному форумі України. У дослідженні виконано аналіз 
реального стану соціальної та економічної сфер України як фундаментальної 
складової національної безпеки й оборони. На цій основі проаналізовані мож-
ливі безпекові загрози для України на часовому горизонті до 2030 року і важ-
ливі характеристики майбутнього оборонно-промислового комплексу України. 
У цьому матеріалі представлено сценарії майбутніх подій в Україні, визначених 
Форсайтом, які можуть бути покладені в основу розробки стратегії захисту кра-
їни і ї ї подальшого мирного сталого розвитку.

Передбачити 
майбутнє
Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу 
України на часовому горизонті 2021-2030 роки
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«Електронприлад»  
визначився з  
векторами розвитку 

Учасником Ліги ПАТ «НТК «Елек-
тронприлад» оприлюднено перспек-
тивні напрями роботи підприємства.

За словами головного конструк-
тора підприємства Дмитра Мацю-
ка, в якості пріоритетного вектору 
спрямування зусиль керівництвом 
компанії визначено участь у відро-
дженні перспективного українсько-
го проєкту «Ан-70».   

Головний конструктор повідо-
мив, що наразі у проєкті «Ан-70» 
прописано 7 виробів «Електронпри-
ладу» і до них планується долучити 
ще й паливовимірювальну систему 
разом із бортовою системою авто-
матизованого контролю.

Серед інших перспективних на-
прямів роботи компанії визначено 
розроблення й виробництво електро-

нно-цифрової системи управління 
двигуном з повною відповідальніс-
тю (full authority digital engine control 
system, FADEC) для двигуна ТВ3-117 
в кооперації з АТ «Мотор Січ».

Крім того, менеджмент компанії 
у найближчі 3–5 років планує роз-
вивати відносини з Індією щодо по-
стачання блоків граничних команд 
(БПК-88 серії 3к) та заглушок-іміта-
торів бойових ракет для Польщі й 
Індонезії на літаках МіГ-29.

Також Дмитро Мацюк зазначив, 
що підприємство завершило розро-
блення й запускає у виробництво 
виріб ЗІ-72 та ЗІ-470М – заглушку-
імітатор ракет Р-73 та Р-27, які рані-
ше вироблялися лише в РФ.

Ще однією з перспективних роз-
робок компанії є система переда-
вання польотної інформації. Нага-
даємо, що «Електронприлад» – єди-
ний в Україні виробник блока гра-
ничних команд (БПК-88), систем па-
ливовимірювання та аудіо-, відео-
реєстрації.

«Телекарт-Прилад» 
виводить на держви-
пробування нові КШМ

Упродовж поточного року мають 
відбутися держвипробування до-
слідних зразків командно-штабних 
машин К-1450-05 та К-1450-06, розро-
блених учасником Ліги ТОВ «Теле-
карт-Прилад».

На відміну від вже знайомих ва-
ріантів КШМ К-1450 на базі броньо-
ваної техніки («нульова», 01,02,03 та 
04 розміщені на шасі БТР-70ДІ-02, 
БТР-3ДА, БТР-4К, БМП-1 та БТР-
60МК відповідно) «п’ятий» та «шос-
тий» варіанти мають базуватися на 
автомобільній базі – Renault Midlum 
й КІА КМ-450.

Передбачається, що саме ці вер-
сії КШМ згодом повністю замі-
нять застарілі радянські, які досі 
перебувають на озброєнні нашого 
війська.

Чим живе приватна оборонка
Актуальні новини від ГС «Ліга оборонних підприємств»
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новини, дії, результати
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«KM ДІСТІ» предста-
вила новий шолом

Фахівці ТОВ «KM ДІСТІ» (скла-
дова учасника Ліги ТОВ «UA.RPA») 
розробили модульний шолом 
«ТРЕК-М», який є вдосконаленою 
версією тактичного шолома «ТРЕК».

Новий шолом важить близько 1 
кг. Виготовлений з ударостійкого ма-
теріалу – карбону, тож надійно захи-
щає голову або десантника під час 
приземлення після стрибка з парашу-
том, гірського піхотинця, або водола-
за, особливо якщо останньому дово-
диться працювати на поверхні води 
біля борту судна чи виконувати робо-
ти поблизу пірсу (травми може завда-
ти раптова приливна хвиля). На шо-
лом можна закріпити прилад нічого 
бачення, портативну відеокамеру або 
ліхтарик. У разі необхідності «ТРЕК» 
легко перетворюється у балістичний 
шолом, завдяки встановленню на 
нього відповідних аксесуарів (бронее-
лементів – накладок). Залежно від си-
туації, це може бути лише лобова на-
кладка або повнорозмірна, які надій-
но кріплять за допомогою застібок, 
розташованих на оболонці шолома й 
усередині балістичних накладок.

Потужність приватної 
«оборонки» продемон-
стровано на Хрещатику

В ході військового параду на честь 
30-ї річниці Незалежності України,  
Хрещатиком пройшли колони захис-
ників Вітчизни – добре озброєних, 
оснащених сучасною військовою 
технікою, створеною в тому числі й 
приватними оборонними компанія-
ми, які входять до складу Ліги.

Помітними учасниками пара-
ду стали бронеавтомобілі виробни-
цтва ПрАТ «НВО «Практика»: «Ко-
зак-2», «Козак-2М1», «Козак-5 ПМЛ», 
БТР «Хорунжий».

Порадували проходженням у 
складі колон військової техніки ра-
діолокаційні станції П-18 «Малахіт», 

створені членом Ліги ВАТ  «Холдин-
гова компанія «Укрспецтехніка».

Окремо варто відзначити демон-
стративний проїзд безпілотного авіа-
ційного комплексу артилерійської 
розвідки «Фурія», створеного співзас-
новником Ліги ТОВ «Атлон Авіа».

Також увагу глядачів приверну-
ли командно-штабні машини, ство-
рені одеським підприємством «Те-
лекарт Прилад».

Особливу гордість викликав, звіс-
но, протикорабельний ракетний 
комплекс РК-360МЦ «Нептун». І дві-
чі приємно, що в його створення ваго-
мий внесок зробили учасники Спілки 

– АТ «Мотор Січ» (ракетні двигуни), 
ТОВ «Радіонікс» (головка самонаве-
дення ракети), ТОВ «Телекарт При-
лад» (рухомий командний пункт), 
ТОВ «Мадек» (дизельні генератори).

Повітряний парад відкривали 
гелікоптери Мі-8 та Мі-24, оснащені 
новими лопатями вітчизняного ви-
робництва – учасника Ліги АТ «Мо-
тор Січ». Вони, та слідуючі за ними 
військово-транспортні літаки Ан-26 
отримали системи захисту від вра-
ження ракет з інфрачервоними го-
ловками самонаведення, розробле-
ні учасником Ліги ТОВ «Науково-
Виробничою Фірмою «Адрон».

Механіків-водіїв «Тунгусок» та «Шилок»  
навчатимуть на нових тренажерах від «Логіки» 

Стало відомо про укладення угоди 
на постачання учасником Ліги ТОВ 
«Конструкторське бюро «Логіка» 
двох нових тренажерів для підготов-
ки механіків-водіїв до 169-го навчаль-
ного центру ЗС України «Десна».

До 1 грудня поточного року під-
приєство має поставити замовнику 
два мультимедійні комплекси – для 
навчання механіка-водія зенітної са-
мохідної установки ЗСУ-23-4 «Шилка» 
(гусеничної машини ГМ-575) з вста-
новленим програмним забезпечен-
ням, та для навчання механіка-водія 
зенітного ракетно-гарматного комп-
лексу 2С6 «Тунгуска» (гусеничної ма-

шини ГМ-352), також зі встановленим 
програмним забезпеченням. 

Варто нагадати, що мультиме-
дійні комплекси для підготовки 
особового складу, створені учас-
ником Ліги КБ «Логіка» вже кіль-
ка років поспіль використовують-
ся для підготовки фахівців різних 
військових спеціальностей фактич-
но у всіх навчальних підрозділах 
українських Збройних сил, в тому 
числі й у «Десні». Використання 
тренажерів для навчання курсан-
тів значно здешевлює фахову під-
готовку військовослужбовців та 
підвищує її ефективність. 

Механіки-водії «Тунгусок» та «Шилок» будуть навчатися на нових тренажерах
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Потужні  
«антиматеріальні»

Підприємство «Маяк-пер-
спектива» у 2020 році про-
демонструвало 14,5-мм ан-
тиматеріальну піхотну гар-
мату «Нічний Хижак». Ця 
зброя призначена для зни-
щення матеріальних об’єктів 
противника – укріплень та бро-
нетехніки, через що і отримала на-
зву «антиматеріальної».

«Особливості сучасної війни го-
ворять про необхідність появи пі-
хотного засобу ураження з бойовою 
потужністю, яка буде еквівалент-
на головному калібру легкої бро-
нетехніки, який не буде домінува-
ти та пригнічувати вогнем. Розро-
блений «Нічний Хижак» у калібрі 
14,5 мм цим завданням відповідає. 
Його прицільна дальність стріль-
би – 4 км, на якій боєприпас збері-
гає потужність для знищення лег-
кої бронетехніки противника. А та-
кож може вивести з ладу зовнішні 
пристрої танка, наприклад, приціл, 
або ж розірвати гусеничну стрічку.

Донором ствола для «Нічно-
го Хижака» став кулемет КПВТ. І 
тут слід звернутися до історії, бо в 
ньому використовується абсолют-
но геніальний за своєю балістикою 
ствол від КБ Грязева та Шепунова, 
який був просто переданий КБ Вла-

Від піхотних гармат  
до термобаричних мін
Які новинки пропонують Збройним  
Силам України у «Маяк-перспектива»
«Нічний хижак», піхотні гармати більших калібрів та потужні боєприпаси:  
директор підприємства «Маяк-перспектива» (дочірня компанія «Заводу Маяк») 
Олександр Гордєєв – про нові та перспективні розробки компанії

димирова. І точність виготовлен-
ня цих стволів була значно кращою 
ніж, наприклад, у всіх радянських 
кулеметів у 12,7 мм.

Сам КПВТ вже має нормальну ку-
леметну точність, а все, що ми зроби-
ли – сконструювали так званий «ба-

лістичний холодильник», який забез-
печує плавний перехід від внутріш-
ньої до зовнішньої балістики, тоб-
то куля вже не б’ється у повітря при 
виході з каналу ствола. У результаті 
цього ми отримали 1 MOA на 1 км», 
– розповідає директор підприємства 

Антиматеріальна 14,5 мм 
піхотна гармата «Нічний хижак»
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виклики та ризики, включно з ігно-
руванням потреб авіапрому у попе-
редні роки. 

Як приклад, Законом України 
«Про розвиток літакобудівної про-
мисловості» №2660 від 12.07.2001 лі-
такобудування визнано пріоритет-
ною галуззю економіки України, а 
науково-дослідні та дослідно-кон-
структорські роботи зі створення но-
вої авіаційної техніки віднесені до 
категорії критичних технологій. По-
тім розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України № 429 від 10.05.2018 бу-
ло схвалено Стратегію відродження 
вітчизняного авіабудування на пері-
од до 2022 року та План заходів щодо 
реалізації Стратегії. 

За словами Віце-прем’єр-
міністра – Міністра з питань стра-
тегічних галузей промисловості 
Олега Уруського, реалізація про-
грами сприятиме створенню нових 
конкурентоспроможних авіацій-
них технологій, матеріалів, вироб-

ничих процесів та обладнання, які 
використовуватимуться у серійно-
му виробництві літаків, двигунів 
та іншої авіаційної техніки. 

Головним драйвером розробки 
Програми виступив Мінстратег-
пром. При цьому були враховані усі 

Дати авіапрому крила
На це скерована Державна цільова 
науково-технічна програма розвитку 
авіаційної промисловості України 
З 2021 року має вступити у дію нова Державна цільова на-
уково-технічна програма розвитку авіаційної промисловос-
ті України, яка розрахована до 2030 року. Ця «Програма 
2030» вже пройшла ухвалення на засіданні уряду. Про не-
обхідність подібного документу, який має сприяти виходу зі 
штопора вітчизняного авіапрому, говорилось вже тривалий 
час. Програма фіксує достатньо амбітні цілі, проте реаль-
ні результати будуть залежати від настійливості у виконанні 
та, звісно, ритмічного фінансування.
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Важливо, що здобуті розвіду-
вальні дані безпілотники з комп-
лексу Gekata можуть записува-
ти на свої бортові накопичувачі. А 
підвішене під них обладнання для 
РТР дозволяє відслідковувати од-
ночасно до 200 рухомих цілей. Такі 
можливості дозволяють буквально 
за одну-дві години розкрити поряд-
ки протиповітряної оборони проти-
вника від тактичної до оперативно-
стратегічної глибини.

Крім нового комплексу РТР роз-
відки, компанія «НВЦ «Інфозахист» 
також демонструвала очільнику Мін-
стратегпрому та іншим відвідувачам 
форуму інноваційні рішення у сфері 
оптико-електронної розвідки (систе-
ма виявлення загроз «Бастет»), авто-
матичного управління вогнем й про-
дукцію, яка вже пройшла бойовий до-
свід та постачається до ЗСУ з 2016 ро-
ку (малогабаритну тактичну систему 
радіорозвідки «Пластун РП-3000», мо-
більний комплекс радіоелектронної 
розвідки «Хортиця-М»). 

Інф. Defense Express

Серед усіх розробок компанії 
особливу увагу Віце-прем’єр-
міністра України – Міністра з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України Олега 
Уруського та інших відвідувачів 
форуму привернув комплекс 
радіотехнічної розвідки Gekata 
на базі безпілотника PD-2.

У квітні 2021 року компанія «НВЦ 
«Інфозахист» отримала рекордні для 
української оборонки закордонні ін-
вестиції у розмірі 2 млн євро на роз-
робку амбітного проєкту зі створен-
ня комплексу радіотехнічної роз-
відки. Цю інвестицію, яка, безумов-
но, стала безпрецедентним випад-
ком для українського ОПК, компанія 
отримала під час виставки IDEX-2021.

Що важливо, ця інвестиція не пе-
редбачає купівлю компанії чи екс-
клюзивних прав на продукт – гро-
ші призначені саме для завершен-
ня розробки та випробування, піс-
ля якого «НВЦ «Інфозахист» зможе 
постачати комплекс Збройним Си-
лам та іншим силовим структурам 
України або ж на експорт.

Комплекс Gekata здатен вести ра-
діотехнічну розвідку (здійснюва-
ти пошук, виявляти, класифікувати 
та ідентифікувати імпульси сигна-
лів радіолокаційних станцій, засо-
бів радіоелектронної боротьби, про-
типовітряної оборони, літаків у ре-
жимі реального часу) на відстані 450 
км та забезпечити постійне цілодо-
бове спостереження за радіотехніч-
ною обстановкою в робочому діапа-
зоні від 2 до 18 ГГц. Робота над комп-
лексом йде у партнерській співпраці 
з компанією Ukrspecsystems.

Комплекс радіотехнічної розвід-
ки Gekata має відкрити військовим 
новий рівень можливостей – йдеть-
ся про перенесення засобів спостере-
ження у повітря завдяки безпілотни-
кам. Фактично, компанія планує роз-
містити контейнери з необхідним об-
ладнанням на БПЛА, створивши мо-
більну мережу розвідки, яка буде ви-
конувати ті самі функції, що і гро-
міздкі наземні комплекси.

Для розміщення «основи» комп-
лексу Gekata – 10-кг підвісних кон-
тейнерів з обладнанням для веден-
ня РТР – було обрано безпілотні лі-
тальні апарати PD-2 від компанії 
Ukrspecsystems, оскільки ці БПЛА мо-
жуть тривалий час перебувати у пові-
трі зі значним навантаженням. Усьо-
го в комплексі буде від шести таких 
БПЛА – три основні та три запасні, 
для заміни постів, а також наземний 
пост управління та збору інформації.

Тактико-технічні характеристи-
ки в комплексу будуть наступні: 
час розгортання для бази в 100 кі-
лометрів – до двох годин, при цьо-
му розвідка будь-яких наземних ці-
лей може виконуватись на відстані 
до 450 кілометрів із потужністю ви-
промінювання від 1 мВт.

За допомогою комплексу Gekata 
вести розвідку можна по суті цілодо-
бово, у повітрі при цьому знаходити-
муться від трьох БПЛА, що мають ма-
лі розміри (розмах крила – до 5 метрів), 
а відтак – і високу скритність, яка ро-
бить ці безпілотники максимально не-
вразливими для противника.

Комплекс Gekata  
та інші новинки РТР
Українська приватна компанія «НВЦ «Інфозахист» 
представила на Міжнародному оборонному 
інвестиційному форумі свої інноваційні розробки

Безпілотний AWACS для ЗСУ,  
«Пластун» та «Хортиця»  

від «НВЦ Інфозахист»
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Компанія ASELSAN, провідний 
постачальник бойових моду-
лів, продовжує підтримувати 
зусилля своїх клієнтів, спря-
мовані на захист від асиме-
тричних загроз, за допомогою 
передових бойових модулів з 
дистанційним керуванням. 

Станом на сьогодні понад 3500 бо-
йових модулів успішно розміщені на 
35 різних наземних та морських плат-
формах у всьому світі.

Після проведення випробувань у 
різних умовах, ці модулі використову-
ються сухопутними військами, силами 
служби безпеки, службами берегової 
охорони та військово-морськими сила-
ми. Вони інтегровані на найрізноманіт-
ніших платформах від бронетранспор-
терів до основних бойових танків; від 
швидкохідних сторожових катерів до 
корветів і фрегатів у 21 країні світу.

Окрім прямих продажів, ASELSAN 
пропонує також сучасні та надійні тех-
нологічні рішення із залученням місце-
вого виробництва та програм ToT (Time 
on Target – час нанесення удару по цілі).

У бойових модулях з дистанцій-
ним керуванням RCWS компанії 
ASELSAN використовується широ-
кий перелік кулеметів, автоматич-
них гармат, автоматичних гранато-

метів та протитанкових ракет, в за-
лежності від вимог користувача.

Стандартний набір функцій для сі-
мейства RCWS включає стабілізацію, 
стеження за ціллю, обчислення на осно-
ві балістичного методу, здатність точно-
го контролю в нічний та денний час, а 
також експлуатацію за будь-яких погод-
них та морських умов.

Бойові модулі SARP, флагман сі-
мейства для наземних платформ, по-
єднують в собі високоточні можли-
вості для розвідки та ведення бойових 
дій з ефективною вогневою міццю, за-
безпечуючи стрілку надійний захист.

До сімейства RCWS компанії 
ASELSAN входить не лише зброя, роз-
роблена відповідно до стандартів НА-
ТО. Окрім існуючих функцій система 
SARP-NSV інтегрується з 12,7-мм ку-
леметом. Крім того, модульна систе-
ма SARP-ZAFER надає можливість пе-
резаряджати кулемети безпосередньо 
на броньованому автомобілі, що за-
безпечує повний захист стрілка. За ба-
жанням, система може інтегрується з 
кулеметами КПВТ 14,5 мм калібру.

Середньокаліберний представник сі-
мейства бойових модулів NEFER ком-
панії ASELSAN оснащений 25-мм або 
30-мм автоматичною гарматою разом 
із додатковою можливістю інтеграції з 
кулеметами 12,7 мм та 7,62 мм калібру.

NEFER може бути оснащений 30-
мм гарматою ЗТМ-1 або ЗТМ-2 в якості 

основної зброї, що є потенційно мож-
ливим варіантом для Збройних сил 
України і має значні шанси на успіх.

ASELSAN має значний досвід опера-
ційної та логістичної підтримки завдя-
ки успішно реалізованим міжнарод-
ним програмам у більш ніж 70 різних 
країнах. Компанія постійно підтримує 
своїх клієнтів протягом періоду екс-
плуатації системи, завдяки створеній 
концепції обслуговування під час екс-
плуатації, що гарантує важливу та сво-
єчасну реакцію. Крім того, для забезпе-
чення підтримки на місцях експлуата-
ції в максимальному обсязі пропону-
ються навчання безпосередньо під час 
виконання службових завдань.

Вважаючи місцеві потреби своїм 
найвищим пріоритетом, ASELSAN 
продовжує інвестувати у свої світові 
центри інженерії, виробничі потуж-
ності та центри сервісного обслуго-
вування з метою забезпечення своє-
часною підтримкою своїх користува-
чів по всьому світі. Відповідно до цієї 
точки зору, нещодавно створене ТОВ 
«АСЕЛСАН Україна» буде займатися, 
у тому числі діяльністю у сфері вироб-
ництва і сервісного та технічного об-
слуговування бойових модулів RCWS.

ASELSAN також пропонує можли-
вості локалізації виробництва бойо-
вих модулів RCWS, у разі інтересу до 
них з боку Збройних Сил України.

ASELSAN ПРОПОНУЄ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ 
УКРАЇНИ БОЙОВІ МОДУЛІ З ДИСТАНЦІЙНИМ 
КЕРУВАННЯМ, ЯКІ ПРОЙШЛИ ВИПРОБУВАННЯ

www.defence-ua.com
Співробітництво 
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37
кг

1435mm 152mm

НАЗЕМНІ ПРОТИТАНКОВІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ ТА     ПОСТРІЛИ З КЕРОВАНИМИ РАКЕТАМИ

КОМБАТ  |  125 ММ ПОСТРІЛ З ПРОТИТАНКОВОЮ КЕРОВАНОЮ РАКЕТОЮ 

30
кг

675/408мм 125мм

Тип носія
Вага контейнера з ракетою/пострілу

Калібр ракети
Довжина  
контейнера/пострілу

ВИРІБ 105  |  105 ММ ПОСТРІЛ З ПРОТИТАНКОВОЮ КЕРОВАНОЮ РАКЕТОЮ 

24
кг

1015мм 105мм

САРМАТ/КОРСАР  |  КОМПЛЕКС/ЛЕГКИЙ ПЕРЕНОСНИЙ РАКЕТНИЙ КОМПЛЕКС

15
кг

1180мм 107мм

КОНУС  |  120 ММ ПОСТРІЛ З ПРОТИТАНКОВОЮ КЕРОВАНОЮ РАКЕТОЮ 

28
кг

1074мм 120мм

СТУГНА  |  100 ММ ПОСТРІЛ З ПРОТИТАНКОВОЮ КЕРОВАНОЮ РАКЕТОЮ

24
кг

100мм1196 мм

30
кг

1360мм 130мм

СТУГНА-П/СКІФ   |  ПЕРЕНОСНИЙ ПТРК 

СКІФ/ СТУГНА-П/БАРЬЕР  |  ПЕРЕНОСНИЙ/ПЕРЕВІЗНИЙ ПТРК

ВИРІБ 90  |  90 ММ ПОСТРІЛ З ПРОТИТАНКОВОЮ КЕРОВАНОЮ РАКЕТОЮ 

20
кг

977мм 90мм
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4 км

5 км

5 км

5 км

5 км

5 км

5,5 км

НАЗЕМНІ ПРОТИТАНКОВІ РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ ТА     ПОСТРІЛИ З КЕРОВАНИМИ РАКЕТАМИ

750 мм

Бронепробиття за  динамічним захистом для ракет  
з тандемною кумулятивною бойовою частиною 

550 мм

2,5 км
550 мм

700 мм

550 мм

1100 мм

800 мм

550 мм

Переносний  
протитанковий  
ракетний комп-
лекс «Стугна-П»  
(експортна  
версія  
«Скіф»)

Для ураження цілей на відстанях від 100 м до  
5,5 км для ПТРК «Стугна-П/Скіф» розроблені  

уніфіковані протитанкові ракети калібрів  
130 мм та 152 мм з тандемними кумулятивними 

(РК-2С, РК-2М-К) та осколково-фугасними  
(РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) бойовими частинами.

ДЕРЖАВНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  

«ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ 
КОНСТРУКТОРСЬКЕ 

БЮРО «ЛУЧ» (ДК 
«УКРОБОРОНПРОМ»)
вул. Мельникова, 2,  

м. Київ, 04050, Україна

Легкий
переносний

ракетний
комплекс
«Корсар»

Комплекс
«Сармат»
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Влучний вогонь

Defense Express вже розповідав про 
створені у Росії для РСЗВ «Торнадо-С» 
нові високоточні керовані ракети (КР) 
9М544 та 9М549 з комбінованою голо-
вкою самонаведення (ГСН), що мають 
телевізійний та тепловізійний канали 
наведення, а також напівактивну ла-
зерну систему (КВО менш як 5 м), а та-
кож про простіші та дешевші високо-
точні КР 9М542 з інерційною та супут-
никовою системами наведення (без 
ГСН) з КВО 10 м. 

Але це великі 300-мм РСЗВ. Потре-
ба у них для 4-х окружних бригад ста-
новить лише 72 одиниць. Однак у ЗС 
Росії є понад 720 основних 122-мм РСЗВ 
(180 «Торнадо-Г» та понад 540 «Град», 
останні планується модернізувати до 
рівня «Торнадо-Г»). Тобто кількість 122-
мм РСЗВ у 10 разів більше, ніж 300-мм, 

Бути 
точніше

Високоточні ракети для 122-мм 
РСЗВ: досвід інших країн
Зростання ефективності та функціональності реактивних систем залпо-
вого вогню (РСЗВ) можна забезпечити завдяки новим ракетам. Або шля-
хом оптимальних підходів до модернізації існуючих зразків.

Створені у Росії для РСЗВ «Торнадо-С» високоточні керовані ракети 9М544 та 
9М549 з комбінованою головкою самонаведення

та вони входять у дивізіони артполків 
усіх дивізій, дивізіони бригад та бата-
реї мотострілецьких полків. Але для 
122-мм РСЗВ також створюються КР.

ЗС Росії переоснащуються з за-
старілих РСЗВ «Град» на сучасні 
«Торнадо-Г». Разом з більшою влуч-
ністю, завдяки позиціюванню бойо-
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Турецька 
протикорабельна 
сила
Про стан та перспективи проєкту 
протикорабельної ракети Atmaca
У червні 2021 року турецька протикорабельна ракета Atmaca успішно за-
вершила 20 випробувальних стрільб – очікується, що вже в цьому році 
ракета Atmaca, перші випробування якої відбулися у 2016 році, буде сер-
тифікована для корвета класу Ada. Детальніше про цю турецьку розроб-
ку розповідаємо в нашому матеріалі.

Наразі Туреччина успішно реалі-
зує програму, спрямовану на розви-
ток збройних сил з опорою на наці-
ональні ресурси. У галузі військово-
морських озброєнь, відповідно до за-
дач проєкту, в Туреччині послідов-
но просувається розробка дозвукової 
крилатої ПКР Atmaca від турецьких 
компаній Roketsan і Aselsan.

Протикорабельна ракета Atmaca 
розробляється як засіб ураження мор-
ських надводних та наземних цілей 
та може перебувати на озброєнні над-
водних кораблів та берегових комп-

лексів. За низкою експертних оці-
нок, згідно з тактико-технічними ха-
рактеристиками та аналізом поведін-
ки боєприпасу під час випробуваль-
них пусків, турецька розробка може 
розглядатися як гібрид французької 
ПКР ММ40 Exocet та американської 
крилатої ракети AGM-84 Harpoon.

ПКР Atmaca має діаметр 350 мм 
та розмах крил 1,3 м. Відомо, що до-
вжина ракети коливається в діапа-
зоні від 4,8 м (цю інформацію подає 
сайт компанії Roketsan) до 6 м (та-
ку цифру подають деякі інші дже-

рела). Загальна вага виробу – 800 кг, 
маса фугасної бойової частини – до 
250 кг. Під час проведених випробу-
вань прототип ракети досяг макси-
мальної дальності польоту у 220 км.

Перші модифікації ПКР оснащува-
лися  двигуном Microturbo. Наразі на 
ракету встановлюється турбореактив-
ний двигун TR40 від французької ком-
панії Safran. Очікується, що він буде 
забезпечувати крейсерську швидкість 
ракети у 0,85-0,95 Маха. Крім того, як-
що двигун Teledyne CAEJ402-CA-400 
Turbojet, що використовується у КР 
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Компанія «Оборонні 
Технології» вирішує 
весь комплекс завдань з 
ремонту та модернізації  
озброєння і техніки зенітно- 
ракетних, радіотехнічних військ 
Повітряних сил, комплексів ППО 
Сухопутних військ. Компанія здійс-
нює ремонт бронетехніки, корабель-
ної, інженерної та іншої спецтехніки,  
виготовляє запчастини. Фахівці компанії 
проводять дослідницько-конструкторські 
роботи з метою підвищення надійності техніки,  
продов ження терміну ї ї експлуатації; модернізації 
складових частин для поліпшення експлуатаційних 
характеристик.

ТЕХНОЛОГІЇ
ОБОРОННІ

НАЙКОРОТШИЙ 
ШЛЯХ ДО ЦІЛІ
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Новими ракетами планують 
озброїти шість новітніх корветів 
типу Sa’ar 6, два з яких (Magen і Oz) 
вже в строю – однак поки що без 
ПКР – і ще чотири наразі будують-
ся. Корвет типу Sa’ar 6 має водотон-
нажність майже 1900 тонн при по-
вному завантаженні та довжину у 
90 м. Корвет озброєний 76-мм гар-
матою Oto Melara, двома бойовими 
станціями «Тайфун», 32 вертикаль-
ними пусковими для ракет «поверх-
ня-повітря» «Барак-8», 20 пускови-
ми для системи точкового захис-
ту C-Dome, 16 протикорабельними 
ракетами Sea Breaker, РЛС АФАР 

Технології

Sea Breaker:  
краще з можливого
Компанія Rafael просуває нову компактну 
протикорабельну ракету п’ятого покоління
На спеціальному онлайн-брифінгу спеціалісти ізраїльської компанії Rafael представи-
ли свою нову протикорабельну ракету Sea Breaker («Руйнівник моря»), яка має ефек-
тивно вражати надводні та наземні цілі на дистанціях до 300 км. Нова ПКР належить 
до п’ятого покоління зброї, оснащена бортовим комп’ютером, який дозволяє викорис-
товувати штучний інтелект з алгоритмами пошуку, розпізнавання цілей та автономно-
го (без втручання оператора) прийняття рішення під час вибору цілі для її знищення.

Розташування ПУ з ракетами Sea Breaker на кораблі
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