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До Дня захисника та захисниць України, що святкуєть-
ся 14 жовтня, у Києві на Михайлівській площі пройшла 
виставка озброєння та військової техніки. Одним з най-
цікавіших зразків на виставці була станція «Мінерал-У» 
– це мобільний багатофункціональний радіолокацій-

ний комплекс, який призначений для виявлення, 
класифікації та видачі цілевказування засобам ура-
ження. Фактично, він призначений для того, щоб 
навести ракети «Нептуна» на ціль.
Створювало комплекс ДП «Науково-дослідний ін-
ститут радіолокаційних систем «Квант-Радіолока- 
ція» спільно з харківським підприємством «СКТБ 
Корпорація «УкрІннМаш». А головною особливіс-
тю комплексу стала можливість працювати у двох 
режимах – активному та пасивному.
«Мінімальна дальність виявлення комплексом 
«Мінерал-У» надводної цілі типу есмінець в ак-

тивному режимі складає 35 км, а максималь-
на, при надрефракції, – 250 км. У пасивно-
му режимі, тобто коли станція не випромінює 

сигнали, а «чує» роботу РЛС та інших активних 
радіосистем корабля противника – до 450 км. 

Цей режим дозволяє виявляти цілі без демаску-
вання своєї позиції. «Мінерал-У» опрацьовує отрима-

ну інформацію та класифікує ціль – визначає, що ось, 
наприклад,  ця відмітка – ворожий есмінець, інша – во-

рожий ракетний катер і так далі. Всі ці дані безпосеред-
ньо передаються на командний пункт РКП-360 комплек-

су «Нептун». На основі цих даних він видає по-
льотні завдання на пускові установки та без-
посередню команду на знищення цілей», – 
розповів Defense Express старший лейтенант 

ЗСУ Вадим Шкребій. 
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Зроблено в Україні

«Є ідеї, фахівці  
та фінансування – правильне  
поєднання цих трьох  
складових дозволяє створити  
системи і для  
українського  
«Нептуна», і  
для супутників  
Ілона Маска»

Віктор ПОПОВ,  
голова правління АТ «ФЕД»:

В Україні є підприємства, які 
володіють «космосом техно-
логій». Без їхньої продукції 
та систем не полетить жоден 
український літак та крилата 
ракета, не запустять у кос-
мос супутник. Одне з таких 
українських підприємств 
знаходиться у Харкові –  
це АТ «ФЕД».
Це підприємство відповідає 
за розробку та виготовлен-
ня ключових компонентів, 
які забезпечують управлін-
ня аерокосмічною технікою, 
ї ї гідравлічними системами, 
паливом тощо. Ці системи 
складаються з тисяч окре-
мих надскладних деталей, 
які мають допуски на рівні 
долей мікрона.
Завдяки АТ «ФЕД» Україна 
стала членом «клубу» з 
п’яти країн, які також ма-
ють ці технології. Продукція 
харківського підприємства 
встановлюється на Ан-178 
та інші літаки ДП «Антонов», 
у крилату ракету «Нептун», 

двигуни та гелікоптери 
«Мотор Січ», а тепер замов-
ляється такими гігантами, 
як Airbus, Pratt & Whitney та 
навіть Європейською кос-
мічною агенцією. 
Про те, на що здатне одне 
з найсучасніших та найтех-
нологічніших підприємств 
України, на якому вартість 
високоточного парку вер-
статів вимірюється у десят-
ках мільйонах євро, а грам 
продукції дорожчий за золо-
то, ми поспілкувалися з го-
ловою правління АТ «ФЕД» 
Віктором ПОПОВИМ.

Перші кроки –  
перші перемоги
– Вікторе Васильовичу, сьогодні 
ваше підприємство є своєрідною 
квінтесенцією технологічних рі-
шень, реалізованих в Україні. Але 
так склалося, що мало хто знає 
про досягнення харківського АТ 
«ФЕД». Тому передусім хотілося б 
дізнатися про те, як вам вдалося 
за досить короткий період орга-
нізувати таке високотехнологічне 
виробництво?

– Наша історія насправді дуже 
проста. Ми з самого початку мали 
чіткий план, в основі якого – ідея 

4



Defense Express | жовтень-листопад 2021

пілотників – позитивно оцінює отри-
маний досвід, який дуже допоміг на-
шим фахівцям переосмислити бага-
то речей. У результаті ACS-3M отри-
мав низку удосконалень, які вивели 
наш продукт на якісно новий рівень.

Розпочну з того, що в результа-
ті модернізації наш безпілотник 
отримав абсолютно нове програмне 
забезпечення, яке допомогло зна-

Нове життя

– Романе, передусім хотілося б по-
чути про те, що наразі відбуваєть-
ся  з вашим безпілотним авіацій-
ним комплексом ACS-3M. Як дов-
го він експлуатується у військах 
та які оновлення комплекс отри-
мав останнім часом?

– На сьогодні наш безпілотний 
комплекс вже півтора року знахо-
диться на підконтрольній експлуа-
тації в українському війську. Це до-
сить тривалий період – ACS-3M на-
разі здійснив більше вильотів, ніж 
будь-який інший безпілотник, який 
експлуатується Збройними Силами 
України. Маю зауважити, що ком-
панія «Скаетон» – як виробник без-

Безпілотний тренд

Надійність та довговічність, максимальна автоматизація процесів, а також простий і 
ефективний планер – ці три складові розробники зі «Скаетон» втілили у своєму безпі-
лотному літальному апараті ACS-3. Водночас протягом останніх років цей БПЛА отри-
мав низку нових удосконалень, завдяки чому, як кажуть у компанії, тепер літак і бойові 
задачі на передовій виконає якнайефективніше, і з такими конкурентами, як Boeing, на 
рівних зможе позмагатися. Про нові можливості оновленого ACS-3M та перспективи ви-
ходу компанії на нові міжнародні ринки ми поспілкувалися з комерційним директором 
ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» Романом КНЯЖЕНКОМ.

Роман КНЯЖЕНКО,  
комерційний директор  
ТОВ «Авіаційна виробнича  
компанія «Скаетон»:

«Ми працюємо над тим, щоб 
якомога більше країн знали  
про те, на що здатен ACS-3»
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Безпілотний тренд

Основним питанням була «неспро-
можність» виконувати бойові зада-
чі під впливом засобів РЕБ супро-
тивника, адже повідомлення про цю 
«неспроможність» часто надходили 
від окремих бригад.

– Які саме задачі виконували 
комплекси під наглядом ваших 
фахівців?

– Під час нашої роботи в ООС 
ми мали вирішити дві задачі. По-
перше, треба було зрозуміти, що 
ж дійсно відбувається з нашими 
комплексами в поточних умовах, 
адже ситуація на полі бою постій-
но змінюється, ворог отримує нові 
засоби боротьби з безпілотниками. 
По-друге, підвищити впевненість 
екіпажів в собі і в наших комплек-
сах, щоб вони могли впевнено та 
ефективно використовувати їх для 
виконання бойових завдань.

Зважаючи на те, що наразі на пе-
редовій немає активних бойових 
дій, всі місії, які виконувала «Фу-
рія», були розвідувальними. 

– Артеме, ваша компанія спіль-
но з представниками ракетних 
військ і артилерії нещодавно здій-
снила дуже важливу місію в зо-
ні ООС: фахівці «Атлон Авіа» про-
їхали сотні кілометрів по лінії зі-
ткнення і побували в підрозділах, 
де експлуатують вашу «Фурію». 
Розкажіть, що вас наштовхнуло на 
таке рішення. 

– Впродовж майже 6 років десят-
ки наших комплексів ефективно 
виконували завдання за призна-
ченням – вели артилерійську роз-
відку та коригували вогонь арти-
лерії. Втім, у 2020 році стали відбу-
ватися дивні речі – через 3 місяці 
після прийняття «Фурії» на озбро-
єння наш комплекс раптом став 
настільки «застарілим та несучас-
ним», «неспроможним» тощо, що 
його треба було терміново виклю-
чити з ПУАРів, не закуповувати і 
взагалі припинити використання 
в Збройних Силах. Навіть була да-
на вказівка змінити штати – змен-
шити кількість «Фурій» і ввести 

в артпідрозділи інший БпАК. Ко-
мунікація, яка була до 2020 ро-
ку з військами, припинилась, під-
приємство перестали запрошува-
ти на полігони, а щодо «виявле-
них» проблем нам не було постав-
лено жодних питань. Погодьтесь, 
це дивно. Коли ви купуєте щось і 
воно не працює, хіба не логічно 
пред’явити претензію виробнику, 
викликати його для «розбору по-
льотів»? Звісно, що так зробив би 
кожен, хто хоче зрозуміти фактич-
ний стан речей. Але ніхто цього не 
зробив, бо реальний стан речей і 
так був відомий, але невигідний.

На щастя, одразу після призна-
чення нового керівництва Генштабу 
та Командування ООС ситуація змі-
нилась. Комунікація була розблоко-
вана, підприємству були поставлені 
очікувані питання, нас було запро-
шено для з’ясування ситуації. І влас-
не виїзд групи наших спеціалістів у 
зону ООС був ініційований Коман-
дуванням ООС за погодженням з 
керівництвом Генерального штабу. 

«Ми не можемо стояти 
осторонь і просто  
чекати на зміни»

Артем В’ЮННИК,  
директор компанії 
«Атлон Авіа»:

Комунікація компанії-виробника оборонної продукції з керівними структурами Збройних  
Сил України – важливий етап для забезпечення українських військових якісними зразками 
озброєння та військової техніки. Саме тому в компанії «Атлон Авіа» приділяють значну увагу 
цьому аспекту і нещодавно здійснили важливу поїздку в зону ООС та поспілкувалися із тими 
військовими, які експлуатують безпілотні літальні апарати «Фурія» у своїх підрозділах.  
Для чого була потрібна така поїздка, що не так з безпілотниками на передовій та про майбутнє 
«Фурії» ми поспілкувалися з директором компанії «Атлон Авіа» Артемом В’ЮННИКОМ.22



Нові партнери та ринки: «Практика» 
вивчає можливі перспективи

Тактичний бронеавтомобіль «Ко-
зак 2М1» та модернізована версія БТР-
60 «Хорунжий» виробництва члена Лі-
ги ПрАТ НВО «Практика» з інтегрова-
ними бойовими модулями SARP Dual 
та SARP KPVT, що створені турець-
кою компанією Aselsan, пройшли за-
водські випробування на полігоні на-
вчального центру ЗС України «Десна». 

За перебігом цих випробувань 
спостерігали Посол Республіки Ту-
реччина в Україні пан Ягмура Ах-
мет Гюльдере та генеральний ди-
ректор турецької компанії Aselsan 
пан Халука Гергюн. 

За кілька діб, під час денних та 
нічних маршів, подолання спеці-
альних перешкод техніка вироб-
ництва ПрАТ НВО «Практика» із 
встановленими бойовими модуля-
ми компанії Aselsan пройшла со-
тні кілометрів і показала відмін-
ні результати проходження пе-
решкод. Зокрема, в наближених 
до бойових умовах перевірялись 
як вогнева потужність зброї, так 
і працездатність елементів сис-
теми бойових модулів. Також бу-
ли перевірені ходові якості так-
тичного бронеавтомобіля «Ко-
зак 2М1» та модернізованого БТР-

60 «Хорунжий» з встановленими 
бойовими модулями в складних 
умовах бездоріжжя. 

За підсумками випробувань Го-
лова Правління Ліги та Генераль-
ний директор ПрАТ НВО «Практи-
ка» Олег Висоцький наголосив на 
тому, що принциповою позицією 
є не просто купівля зброї, а спіль-
на співпраця для її виробництва са-
ме в Україні: «Ми готові працювати 
лише на умовах спільного виробни-
цтва. І ця домовленість була досяг-
нута на високому рівні. Звісно, ми 
не претендуємо на всю технічну іде-

ологію Aselsan, проте певну частку 
ми маємо виробляти в Україні».

Знаково, що кількома днями ра-
ніше, на найбільшій у Південній 
Америці виставці озброєнь SITDEF 
2021, яка проходила у столиці Перу, 
Лімі, серед представлених Украї-
ною зразків ОВТ була й бронетехні-
ка виробництва ПрАТ «НВО «Прак-
тика»: БТР «Отаман» 6х6 та броне-
автомобіль «Козак-2М». Нині, по за-
вершенню виставки бойові маши-
ни продовжують перебувати в Перу 
в межах проходження випробувань 
в умовах Південної Америки.
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новини, дії, результати
Ліга оборонних підприємств
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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

30



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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Турецька компанія ASELSAN 
є одним з визнаних світових 
лідерів на ринку засобів раді-
оелектронної боротьби. При 
розробці своїх нових техно-
логічних рішень компанія за-
вжди враховує досвід їх за-
стосування в реальних бойо-
вих умовах.

На сучасному полі бою існує без-
ліч невидимих загроз, для боротьби 
з якими необхідний цілий комплекс 
різноманітних засобів. З розвитком 
і поширенням цифрових технологій 
постійно збільшується і кількість 
ліній зв’язку в рамках бойового про-
стору. В умовах мінливої тактичної 
обстановки бійцям потрібні ефек-
тивні засоби радіотехнічної розвід-
ки – стаціонарні, мобільні та порта-

тивні – які дозволять їм стежити за 
ситуацією і оперативно реагувати 
на дії противника.

ASELSAN розробила лінійку за-
собів радіотехнічної розвідки, куди 
входить і портативна система раді-
опеленгації PUHU. Вона призначе-
на для високоточного виявлення, 
визначення місця розташування і 
моніторингу ліній бойового зв’язку 
певного діапазону. Легка й компак-
тна, система оснащена сучасними 
алгоритмами обробки сигналів, а 
користувач отримує всю необхідну 
інформацію про стан електромаг-
нітного спектра в конкретному сег-
менті частотного діапазону. Крім 
того, система оснащена засобами 
для фіксації, обробки та аналізу да-
них і їх передачі абонентам в зруч-
ному для використання форматі.

Комплексний захист 
від різних загроз

Радіочастота є одним з найпо-
ширеніших і ефективних інстру-
ментів, які використовуються на 
сучасному полі бою. Так, радіо-
частоту можна використовувати 
для дистанційної активації вибу-
хового пристрою або перехоплення 
управління ворожого дрона. З ура-
хуванням характеристик конкрет-
ного сегмента електромагнітного 
спектра за допомогою радіочастот 
можна створити невидимий бар’єр, 
який забезпечить захист від мож-
ливих непередбачуваних загроз. 
Для таких випадків ASELSAN ство-
рила серію нетрадиційних засобів 
РЕБ, які мають гнучку архітекту-

СУЧАСНІ ЗАСОБИ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО 
ПРИДУШЕННЯ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ВІД ASELSAN

Комплекс лазерного  
наведення Laser Guidance Kit

32



Defense Express | жовтень-листопад 2021

www.defence-ua.com
Співробітництво

Публікація на правах реклами

ру, є простими в управлінні й ко-
ристуванні та легко перепрограмо-
вуються залежно від конкретних 
завдань і умов бойової обстановки.

Ці системи мають програмова-
ні параметри і здатні придушувати 
сигнали тієї чи іншої потужності на 
певних ділянках спектра або навіть 
ізолювати від придушення окре-
мі ділянки, які використовуються 
власними підрозділами. Крім того, 
залежно від конкретних умов засто-
сування, ці системи пропонуються 
в різних конфігураціях: портатив-
ній або для монтування на автомо-
білях чи стаціонарних об’єктах.

У пропонованих фірмою систе-
мах параметри радіоелектронного 
придушення можна адаптувати під 

вимоги конкретного замовника за-
лежно від характеристик електро-
магнітного спектра в тому чи іншо-
му районі. Для захисту від загроз в 
різних умовах бойової обстановки 
ASELSAN пропонує більше сотні 
різних конфігурацій параметрів 
придушення.

ASELSAN пропонує своїм замов-
никам необхідну технічну підтрим-
ку протягом усього життєвого ци-
клу поставлених виробів. При цьо-
му всі роботи здійснюються на пер-
шу вимогу замовника та на висо-
кому якісному рівні. Крім надання 
послуг технічного супроводу, ком-
панія проводить і підготовку місце-
вих фахівців. Це необхідно для то-
го, щоб більша частина робіт з тех-

нічного обслуговування відповід-
ної техніки могла здійснюватись 
безпосередньо в місцях, де ця техні-
ка базується чи використовується.

У центрі уваги компанії 
ASELSAN завжди були потреби й 
вимоги її замовників на місцях. 
Компанія постійно вкладає кошти 
в розвиток своєї закордонної інф-
раструктури із розробки, виробни-
цтва та технічної підтримки, що 
дає їй змогу оперативно реагувати 
на запити своїх замовників по всьо-
му світу. Саме тому діяльність ком-
панії ASELSAN UKRAINE LLC охо-
плює не тільки сферу спільного ви-
робництва, але й і послуги з техніч-
ного обслуговування своєї продук-
ції в Україні.  

Майбутнє на полі бою – за цифровими системами автоматизації, де функції людини замінюються інтелектуальними системами, 
навіть у межах прийняття певних рішень. Ihansavar – система постановки перешкод ворожим БПЛА; KIRPI – система нейтралі-
зації саморобних вибухових пристроїв; KANGAL – система нейтралізації СВП, боєприпасів, ворожих дронів; GERGEDAN – сис-
тема нейтралізації СВП і ворожих дронів; SAPAN – система нейтралізації радіокерованих СВП; OPKAR – портативна система 
постановки радіоперешкод; KOVAN – портативна система придушення сигналів глобального мобільного зв’язку GSM.

Ihansavar – система  
постановки перешкод 
ворожим БПЛА

KIRPI – система нейтралізації  
саморобних вибухових пристроїв
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За результатами обговорення 
народні депутати дійшли консо-
лідованого висновку, що законо-
проєкт з приватизації ХДАВП за-
безпечить збереження, відновлен-
ня та активізацію роботи заводу, 
що має стратегічне значення для 
авіабудівної галузі, економіки і 
оборони України. Також ухвали-
ли рішення внести даний законо-
проєкт на розгляд парламенту та 
рекомендувати за результатами 
розгляду у першому читанні при-
йняти за основу.

Про що саме йдеться і що очіку-
ється редакції Defense Express роз-
повів розробник законопроєкту на-
родний депутат Ігор Копитін.

– У чому суть проблеми навколо 
Харківського державного авіаза-
воду ?

– У катастрофічній ситуації, яка 
склалася на одному з серійних за-
водів нашої авіаційної промисло-
вості, що призначений для виготов-

Щонайменше  
п’ять мільярдів гри-
вень повинен скерува-
ти новий власник у розвиток 
Харківського авіаційного за-
воду, якщо плани щодо при-
ватизації цього державного 
підприємства стануть реаль-
ністю. У парламенті готують 
саме такий сценарій. Але від-
мовчуються, хто ж саме при-
йде з таким потужним гаман-
цем рятувати вітчизняний 
авіапром.

Доля Харківського державно-
го авіаційного виробничого під-
приємства (ХДАВП) стане лакму-
совим папірцем щодо спроможнос-
ті усіх гілок влади – і законодавчої, 
і виконавчої, – вирішувати реаль-
ні проблеми авіаційної промисло-
вості. Бо, з одного боку, гучно ухва-
люються довгострокові програми 
розвитку, а з іншого – самі підпри-
ємства перебувають у затяжному 
штопорі, втрачають профільні ком-
петенції і можливості.

Про ХДАВП «піклувалися» ке-
рівники «Укроборонпрому», при-
вселюдно обіцяючи вивести завод 
у стабільний політ, призначали но-
вих керівників, але все залишалося 
по старому. Потім були розмови про 

державне-
приватне партнер-

ство. Потім вже навіть й Указ Пре-
зидента, який визначав конкретні 
завдання з порятунку харківського 
заводу. Це теж не спрацювало.

На черзі – останній важіль. Це 
приватизація Харківського держав-
ного авіаційного виробничого під-
приємства. Але на яких умовах?

Комітет Верховної Ради України 
з питань економічного розвитку на 
засіданні 20 жовтня 2021 року вже 
розглянув проєкт Закону України 
«Про особливості приватизації єди-
ного майнового комплексу Харків-
ського державного авіаційного ви-
робничого підприємства» (реєстр. 
№ 5799). Ініціатором та розробни-
ком цього законпроєкту був член 
Комітету Верховної Ради України 
з питань національної безпеки, обо-
рони та розвідки народний депутат 
Ігор Копитін. Проте керівництвом 
парламенту документ переданий 
на розгляд саме «економістів», бо 
законопроєкт стосується процедур 
приватизації.

Авіація

Врятувати ХАЗ
Хто та скільки заплатить  
за приватизацію  
Харківського  
авіазаводу

Ігор КОПИТІН, член Комітету Верховної  
Ради України з питань національної безпеки, 
оборони та розвідки, народний депутат
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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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Стрілецька зброя

Харківська «ХАДО-Холдінг» розробила та вже 
поставила на озброєння ЗСУ дві великокалі-
берні гвинтівки TR-X та «Алігатор». Ця зброя у 
калібрі 14,5 мм створюється виключно з опо-
рою на власні сили, для чого підприємство 
опанувало виробництво стволів, прицілів та 
розробляє власні «снайперські» боєприпаси. 
Про те, як створювались TR-X та «Алігатор», 
нова напівавтоматична гвинтівка «Мономах», 
оптичний приціл Snipex Jove 50, який здат-
ний витримувати перевантаження у 1400 G, 
а також про розробку боєприпасів Defense 
Express поспілкувався з провідним фахівцем 
«ХАДО-Холдінг» Євгеном Бондарем.

Постріл у броню
Гвинтівки TR-X, «Алігатор» та «Мономах»  
від «ХАДО»: коли все зроблено в Україні
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Перші закупівлі WARMATE в НА-
ТО відбулися у 2016 році. У 2017 році 
Міністерство національної оборони 
Польщі також закупило 10 комплек-
тів (100 платформ) для Військ тери-
торіальної оборони. Звістка про чер-
гову закупівлю БпАК WARMATE 

Бути в тренді
Сучасне поле бою зазнало та про-

довжує зазнавати суттєвих транс-
формацій. З появою безпілотних 
авіаційних комплексів армійські 
підрозділи отримали нові можли-
вості як в частині ведення розвід-
ки та оперативного отримання ін-
формації щодо дій опонентів на по-
лі бою, так і в питанні гарантовано-
го точкового знищення важливих 
цілей противника. Для останньо-
го вже не потрібно просити дозвіл 
старшого начальника про завдан-
ня удару артилерією чи авіацією 
– в розпорядженні командира так-
тичної ланки може бути власний 
розвідувально-ударний комплекс, 
яким, по суті, є ударний БпАК. 

Такий багатофункціональний  
інструмент – ударний БпАК 
WARMATE – розробила та пропо-
нує військовим польська компанія 

WB Electronics, що входить до гру-
пи компаній WB GROUP. До речі, з 
англійської WARMATE переклада-
ється як «бойовий товариш», або ж, 
як це краще звучить українською 
мовою періоду російської агресії, – 
«побратим».

Безпілотний тренд

Ударний WARMATE
Побратим, на якого завжди можна покластись
Перший ударний безпілотний авіаційний комплекс (далі – БпАК) WARMATE було створено 
у 2012 році – відтоді він став доволі популярним, знайшовши споживачів як в Польщі, так і 
в низці інших країн. Він також став прабатьком цілого сімейства баражуючих боєприпасів. 
Серія удосконалень цього БпАК призвела до появи версії WARMATE 3.0 – ідеального високо-
точного інструмента командира тактичної та оперативно-тактичної ланок для знищення важ-
ливих цілей противника як на суші, так і в морі. Також цей виріб може бути частиною розвід-
увально-ударної багатошарової системи розумного повітряного рою, а також інформаційної 
системи керування полем бою.

Ударний безпілотний авіаційний комплекс  WARMATE було створено у 2012 році і відтоді 
він став популярним, знайшовши споживачів як в Польщі, так і в низці інших країн
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мисловості (SSB) була підписа-
на національна програма розроб-
ки важкої торпеди Akya. Голо-
вним підрядником проєкту висту-
пила компанія Roketsan та низка 
інших місцевих підприємств. У 
рамках програми Roketsan проєк-
тує бойову частину та систему са-
монаведення, компанія Meteksan 
Defense відповідальна за матрицю 
гідроакустичних випромінюва-
чів, а Ko× Information and Defense 
Technologies розробляє датчики 
самонаведення, систему підводно-
го виявлення та позиціювання ви-
пробувального торпедного поліго-
ну, генератори акустичних сигна-
лів і підводні акустичні моделі. 

Основу сучасного торпедного 
озброєння ВМС Туреччини станов-
лять важкі торпеди американського 
(Mk14, Mk23, Mk24 Mod 2 TigerFish, 
Mk37 Mod 2 й Mod 3, Mk48 Mod 6AT) 
та німецького (SST-4 Mod 0, DM2A4) 
виробництва, а також легкі амери-
канські торпеди Mk 46 та їх модифі-
кація Mk54 Mod 0. З них моделі Mk14, 
Mk23, Mk37 Mod 2 і Mod 3, SST-4 Mod 
0 і Mk24 Mod 2 TigerFish вважаються 
застарілими (їх ще називають «кла-
сичними»). Тож у перспективі їх пла-
нують замінити на важку торпеду 
Akya, що наразі розробляється ту-
рецькою промисловістю. 

Наразі загальний запас «кла-
сичних торпед» оцінюється у та-
ких межах: Mk24 Mod 2 TigerFish – 
не менш як 80 одиниць, Mk37 Mod 
2 і Mod 3 – загалом близько 50 оди-
ниць, SST-4 Mod 0 – теж близько 50 
одиниць. Про те, скільки саме Ту-
реччина має торпед Mk14 і Mk23 ін-
формації немає.

Основний оператор «класичних» 
торпед – підводні човни типу Ay 
(проєкт 209/1200) ВМС Туреччини. 
Підводні човни типів Preveze (про-
єкт 209/1400) і G×r (проєкт 209/1400) 
оснащуються торпедами Mk24 Mod 
2 TigerFish. Підводні човни типу 
Reis (проєкт  NTSP), що будують-
ся у рамках національного проєк-
ту і які планують ввести в експлуа-
тацію у 2022 році, отримають торпе-

ди Mk48 Mod 6AT. Додатково модер-
нізовані підводні човни типу Ay та 
всі інші типи човнів підводних сил 
Туреччини також можуть застосо-
вувати важкі торпеди DM2A4.

Отже, ВМС Туреччини мають зна-
чні запаси торпедної зброї західно-
го виробництва, цей арсенал підтри-
мується в оперативній готовності та 
має значну вражаючу міць. Попри 
це, прагнення турецького керівни-
цтва до самостійності в оборонній га-
лузі призвело до появи власних роз-
робок торпедних систем.

Перший крок у розвитку тор-
педних систем Анкара зробила 8 
травня 2009 року, коли під патро-
нажем Управління оборонної про-

Протичовнова боротьба

Командування ВМС Туреччини розглядає торпедну зброю як ефективний засіб ура-
ження противника як над, так і під водою. Згідно з класифікацією, прийнятою в НАТО, 
наразі Туреччина має на озброєнні легкі (LWT) та важкі (HWT) торпеди. Легкі торпе-
ди калібром 324 мм використовуються надводними бойовими кораблями, протичов-
новими вертольотами та літаками базової патрульної авіації. Важкі торпеди мають ка-
лібр 533 мм та є основним видом озброєння підводних човнів.

Akya, Tork та Orca
Стан та перспективи торпедної  
зброї ВМС Туреччини

Антиторпеда Tork
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