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У вересні 2021 року на сайті Офісу Президента з’явилася ін-
формація про те, що Україна може отримати від США нові сис-
теми ППО та ПРО. Йдеться, зокрема, і про систему Iron Dome 
(«Залізний купол»). Відповідну поправку до проєкту оборонно-
го бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і во-
на здобула двопартійну підтримку в Конгресі США. Згідно з по-
правкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу 
звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або пе-
редачі таких систем Україні.
Факт подібної передачі стане дуже важливим прецедентом, 
який може «розв’язати руки» виробникам подібного озброєння 
й стати фундаментом для подальших перемовин щодо закупів-
лі або допомоги у створенні власних високотехнологічних сис-
тем протиракетної оборони України в майбутньому. Тим паче 
не варто забувати й про те, що Україна має і власний потенці-
ал з розв’язання такої задачі – створення систем ППО та ПРО.

Defense Express | вересень 2021

www.defence-ua.com

Захищене небо
3



Defense Express | вересень 2021

Крупним планом

Агресивні дії Росії вимагають оперативної відповіді від української оборонної про-
мисловості. Тож в Україні за достатньо короткий проміжок часу були розробле-
ні та серійно виготовляються нові зразки озброєнь, які здатні нівелювати кількіс-
ну перевагу противника як на суші, так і на морі. Один з таких зразків – це бере-
говий протикорабельний ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун», створений дер-
жавним Київським конструкторським бюро «Луч» під керівництвом Генерального 
конструктора – Генерального директора Олега Коростельова.

Протикорабельний 
комплекс «Нептун»

Що варто знати про 
нову українську зброю

Продукція ДержККБ «Луч» є до-
бре відомою у світі. Це високоточні 
засоби ураження, керовані проти-
танкові ракети різних класів, гли-
боко модернізовані системи залпо-
вого вогню та крилаті ракети. Ця 
зброя постачається до Збройних 
Сил України, а також продається 
закордонним замовникам. 

Імпортерами цієї технологіч-
ної зброї, що виготовлена під брен-

дом made in Ukraine, а також парт-
нерами у створенні спільних нових 
зразків є понад два десятки країн 
на різних континентах. Серед них, 
зокрема, Бельгія, Польща, Саудів-
ська Аравія, Марокко, Алжир, Гру-
зія, Азербайджан, Йорданія, Туреч-
чина, Катар, Пакистан. І цей пере-
лік збільшується. Серед нових парт-
нерів – країни Індо-Тихоокеансько-
го регіону. 

«Нептун». Шлях до 
серійного зразка 

Береговий ракетний комплекс 
РК-360МЦ «Нептун» був розробле-
ний у короткий проміжок часу на-
самперед завдяки тому, що колек-
тив українського конструкторсько-
го бюро «Луч» має понад тридця-
тирічний досвід створення склад-
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Пряма мова

зультатом має стати якісне перео-
снащення Повітряних сил ЗС Укра-
їни новими бойовими літаками – за-
мість старіючого парку важких та 
середніх винищувачів Су-27 та МіГ-
29 з російським корінням та, що 
найгірше, з російськими двигуна-
ми. А авіаційна промисловість кра-
їни мала б перспективу з включен-
ням того ж ДП «Антонов» та інших 
вітчизняних підприємств галузі у 
нові технологічні ланцюжки між-
народної вигідної кооперації. 

Це – цитата з офіційного Листа 
про Запит (Letter of Request), який 
був скерований керівництвом обо-
ронного відомства України Прези-
денту та головному виконавчому 
директору американської компанії 
Boeing у квітні 2019 року. Цей лист 
– один з важливих пазлів у історії, 
яку ми анонсували в одному з попе-
редніх номерів нашого журналу. 

Її суть у тому, що представники 
компанії Boeing, ДП «Антонов», ДК 
«Укроборонпром» та Міністерства 

оборони України вели обговорення 
щодо практичних шляхів постачан-
ня та складання на території Украї-
ни найновішого легкого навчально-
го та бойового літака. Мова йде про 
T-X, який зараз прийнятий Повітря-
ними Силами США (USAF) на озбро-
єння під назвою Т-7А Red Hawk. 

Окрім цього йшлося про широ-
кий розвиток військово-технічної 
та цивільної співпраці за авіацій-
ним напрямом з потужною амери-
канською компанією. Помітним ре-

Літаки, які будуть нашими

«Висловлюю Вам бажання Міністерства оборони України 
одержати передові винищувачі завоювання переваги у 
повітрі Боїнг F-15 найновішої модифікації, передові учбово-
навчальні літаки Боїнг Т-Х … для Збройних Сил України».

Олександр Васильович ЛОСЬ, 
ексочільник та останній 
Президент ДП «Антонов»
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Однак сьогодні ПС страждають 
від величезного перевантаження, 
пов’язаного з необхідністю одно-
часного реагування на безліч різно-
манітних викликів по всьому світу. 
Нині ПС занадто застарілі та не ма-
ють достатньо ресурсів та спромож-
ностей. Яким чином ця ситуація мо-
же позначитися на конкурентних 
перевагах США? Авторитетний вій-
ськовий аналітик Девід Очманек 
(David Ochmanek) відповів на це пи-
тання так: «Коли ми моделюємо сце-
нарії можливого протистояння з Ро-
сією чи Китаєм, то виходить, що на-
ші програють за всіма статтями».

Безумовно, наявність найсучасні-
ших засобів і спроможностей матиме 

Аналіз

Сила в повітрі

Створення 
нової моделі 
американських 
Повітряних сил: 
проблеми та 
рішення

Сьогодні Повітряні сили США вирішують низку найважливіших завдань з протидії проти-
вникам трьох рівнів – Росії та Китаю; Ірану з його ядерними амбіціями та Північній Кореї; а 
також недержавним угрупованням з Африки та Близького Сходу. Ці противники розташо-
вані у різних куточках Землі, деякі з них озброєні новітніми технологіями. З огляду на масш-
таб загроз на цих трьох рівнях, кожен з них вимагає найприскіпливішої уваги. Для адекват-
ного реагування на ці загрози потрібна виважена стратегія, що базується на новій, добре 
збалансованій структурі повітряних сил. З огляду на те, що пріоритетними задачами для ПС 
США є забезпечення переваги в повітрі, вдосконалення спроможностей для завдання авіа-
ційних ударів і оперативної передислокації сил і засобів в будь-який регіон Земної кулі, а та-
кож безперервний розвиток засобів для ведення мережецентричної війни, серед усіх інших 
видів збройних сил США саме Повітряні сили мають вирішальне слово під час прийняття 
ключових стратегічних рішень керівництвом системи національної безпеки США.

Одних F-35 в майбутньому буде недостатньо, щоб перемогти 
у повітрі такі країни, як Китай чи РФ
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«Інфоком ЛТД» та 
«НВП Метекол» взяли 
участь у цьогорічній 
виставці MSPO-2021

На початку вересня в місті Кель-
це (Польща) пройшла 29-а Міжнарод-
на виставка оборонної промисловості 
(MSPO-2021).У виставці разом з інши-
ми підприємствами українського ОПК 
взяли участь такі учасники Ліги: запо-
різьке ТОВ «Інфоком ЛТД» (представи-
ли роботизовану платформу «Скорпіон 
2») та ніжинське «НВП Метекол» (тре-
нажер навідника легкого переносного 
ПТРК «Корсар»), продукція яких при-
вернула увагу як польських покупців, 
так і гостей виставки з різних країн.

Ліга долучилася до 
виставкових заходів 
у КиївЕкспоПлаза

У межах партнерської співпраці з 
КиївЕкспоПлаза Генеральний дирек-
тор Ліги Олег Брюшковський, керів-
ники та топменеджери декількох під-

Ліга взяла участь у XXІ на-
уково-технічній конферен-
ції на тему: «Створення та 
модернізація ОВТ для по-
треб ЗСУ: науково-технічне 
супроводження, випробу-
вання та сертифікація»

Захід, організований ДНДІ ВС 
ОВТ, було проведено у Чернігові. Лі-
гу оборонних підприємств України 
на конференції представили Голова 
Правління спілки Олег Висоцький, 
Генеральний директор Олег Брюш-
ковський, керівники та представни-
ки підприємств-учасників Ліги: Ар-
тем В’юнник (ТОВ «НВП «Атлон-
Авіа»), Олексій Козлов (ТОВ «Теле-
карт-Прилад»), Олександр Степура 
(ТОВ «АВК «Скаетон»), Юлія Ясно-
городська (ТОВ «Термо Проджекстс 
Україна»), Віктор Кривий (ПрАТ 
«НВО «Практика»), Володимир Семе-
нов (АТ «Мотор Січ»), Микола Міш-
кін (ТОВ «Інфоком ЛТД»), Ігор Собо-
лєв (ТОВ «Ліко-Шмайсер Україна»), 
Євген Боднар (ТОВ «Доля і Ко.ЛТД»).

Під час виступу на пленарному 
засіданні Голова Правління Ліги 
Олег Висоцький наголосив на необ-
хідності подальшого вдосконален-
ня науково-дослідної бази інститу-
ту, оснащення її усім необхідним 
для вирішення завдань щодо ви-
пробувань новітньої військової тех-
ніки та озброєння та зацікавленос-
ті приватних виробників у створен-
ні в ДНДІ ВС ОВТ потужної і сучас-
ної випробувальної бази.

Окремо Олег Висоцький зупи-
нився на особливостях створення 
нових зразків ОВТ приватними ви-
робниками в сучасних умовах. За 
його словами нині, на жаль, непо-
одинокими є факти, коли розробле-
ні та створені на основі спільних рі-

шень оборонного відомства та ви-
робника за власні обігові кошти 
підприємства новітні зразки ОВТ 
навіть після успішного проходжен-
ня повного циклу державних ви-
пробувань та постановки на озбро-
єння ЗСУ, врешті-решт, Міністер-
ством оборони не закуповуються.

Такі «підходи» до партнер-
ських відносин з боку замовни-
ка не лише завдають збитків ви-
конавцям, а й змушують їх з пе-
ресторогою ставитися до пропо-
зицій та побажань оборонного ві-
домства, що не надто позитивно 
позначається на реалізації пла-
нів подальшого насичення укра-
їнської армії сучасними зразка-
ми військової техніки та озброєн-
ня вітчизняного виробництва.

Під час заходу була представле-
на військова продукція ОПК Украї-
ни. Зокрема були продемонстровані 
вироби підприємств Ліги: безпілот-
ні авіаційні комплекси А1-СМ «Фу-
рія» та ST-35 «Грім» (ТОВ «Атлон-
Авіа») та безпілотні наземні роботи-
зовані платформи «Гном» та «Скор-
піон» від ТОВ «Інфоком ЛТД».

Чим живе приватна оборонка
Актуальні новини від 
ГС «Ліга оборонних 
підприємств України»
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новини, дії, результати
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приємств – учасників громадського 
об’єднання – відвідали виставки «ЕІА: 
електроніка і промислова автомати-
зація», Solar Ukraine, «ЕlcomUkraine» 
та «Безпека», які проходили нещодав-
но у виставковому центрі.

З розгорнутими у павільйонах 
експозиціями ознайомилися Гене-
ральний директор ПАТ «НТК «Елек-
тронприлад» Тетяна Сербіна, заступ-
ник директора підприємства Денис 
Чехунов, радник генерального ди-
ректора з економіки та виробництва 
Володимир Вакеряк та комерційний 
директор компанії Олександр Бон-
дар, директор ТОВ «Перший кон-
такт» Валерій Боровик, менеджер з 
досліджень і розробок цієї ж компа-
нії Валерій Чепіженко, директор ПП 
«Інструмент» Василь Яворський.

Окремо зазначимо, що до вистав-
кових заходів безпосередньо долучи-
лася компанія-учасник Ліги ТОВ «Ін-
фоком ЛТД», яка представила влас-
ні інноваційні рішення у галузі від-
новлюваної енергетики та зберіган-
ня енергії, а також взяла участь у те-
матичній панельній дискусії.

Мінстратегпром провів для 
підприємств Ліги вебінар з 
питань роботи Електронного 
реєстру учасників відбо-
ру та виконавців державних 
контрактів (договорів)

Ліга оборонних підприємств 
України та Мінстратегпром про-
довжують ефективну взаємодію  в 
рамках Меморандуму про співпра-
цю, який був укладений між ними у 
квітні поточного року.

Наприкінці вересня Мінстратег-
пром відгукнувся на звернення Ви-
конавчої дирекції Ліги та провів для 
учасників об’єднання вебінар з питань 
роботи Електронного реєстру учасни-
ків відбору та виконавців державних 
контрактів (договорів) і Реєстру ви-
робників продукції, робіт і послуг обо-
ронного призначення, закупівлі яких 
становлять державну таємницю.

Під час заходу заступник дирек-
тора департаменту – начальник 

управління формування та супро-
водження ДОЗ департаменту вій-
ськово-промислової політики Олег 
Можний та його заступник Ан-
дрій Вакуленко ознайомили пред-
ставників Ліги з роботою реєстрів 
та порядком включення до них, 
роз’яснили типові помилки, які ма-
ють місце при наданні інформації.

«Мотор Січ» та турецька 
Baykar Makina підписали 
угоду про співпрацю

Під час виставки Teknofest-2021 
у Стамбулі турецька оборонна ком-
панія Baykar Makina та учасник Лі-
ги АТ «Мотор Січ» уклали угоду 
про співпрацю.

Про підписання угоди заявив тех-
нічний директор компанії Baykar 
Makina Халук Байрактар: «Сьогодні 
важливий момент для наших компа-
ній – Bayraktar та «Мотор Січ». Як ви 
знаєте, AKINCI – наша безпілотна сис-
тема стратегічного рівня, їх уже по-
стачають у ЗС Туреччини. Це продукт 
найвищого технологічного рівня. Ми 
ефективно співпрацюємо з Україною 
по частині двигунів, зокрема з ком-
паніями «Івченко-Прогрес» та «Мотор 

Січ». Це критично важливо для на-
ших країн – підтримувати одна одну». 

Халук Байрактар наголосив, що 
співпраця між Україною та Туреч-
чиною останніми роками зростає 
та реалізується за принципом взає-
мовигідного партнерства «перемо-
га-перемога».

Зазначимо, що на TEKNOFEST у 
Стамбулі відбувся показ ударного 
безпілотника Akıncı турецького ви-
робництва, який є прикладом успіш-
ної співпраці України та Туреччи-
ни у військово-технічній галузі (на 
БПЛА стоять двигуни українського 
виробництва). На відкритті виставки 
цей безпілотник здійснив демонстра-
ційний політ спільно з керованим пі-
лотом літаком Hürkuş виробництва ту-
рецької авіаційної компанії TUSAŞ.

Окрім цього, днями також стало 
відомо про наміри АТ «Мотор Січ» 
щодо виготовлення власних фюзе-
ляжів для гелікоптерів сімейства 
Мі. Виробництво складових корпу-
су й хвостової балки для гелікопте-
рів МСБ-2 «Надія» та МСБ-8 плану-
ють розвернути на ДП «Харківське 
державне авіаційне виробниче під-
приємство». В компанії вже опра-
цьовують відповідну документа-
цію для виробництва.
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Пряма мова

На початку вересня 2021 року в Державному НДІ випробувань і сертифікації ОВТ бу-
ло проведено XXІ науково-технічну конференцію на тему «Створення та модерніза-
ція озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України: науково-тех-
нічне супроводження, випробування та сертифікація». На заході в ході обговорен-
ня практичних питань експлуатації військової техніки представники компанії «Термо 
Проджектс Україна» (торгова марка tºPU) аргументовано довели, що широке засто-
сування кліматичної техніки може якісно підвищити ефективність військових підроз-
ділів. І це стосується як екіпажів бойових машин, так і військовослужбовців, які біль-
шість службового часу проводять поза технікою. З огляду на актуальність пробле-
ми, кореспондент Defense Express поспілкувався на цю тему з головним конструкто-
ром ТОВ «Термо Проджектс Україна» Максимом Горіним.

Комфорт від tºPU
Як забезпечити боєздатність бійця 
в недружніх кліматичних умовах
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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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Співробітництво

Один з провідних світових 
виробників високотехноло-
гічної оборонної продукції 
Aselsan (Туреччина) пропо-
нує бюджетне рішення для 
високоточного ураження 
окремих важливих цілей.

Йдеться про комплекс лазерного на-
ведення Laser Guidance Kit (LGK). Цей 
недорогий комплект обладнання забез-
печує високу точність наведення і га-
рантоване ураження цілей противника, 
тобто саме те, що необхідно для веден-
ня ефективного сучасного бою. Особли-
во важливим є те, що в цій розробці ре-
алізовані новітні технології високоточ-
ного наведення, які дозволяють мінімі-
зувати ризики для цивільного населен-
ня та об’єктів інфраструктури. 

Aselsan продовжує працювати над 
удосконаленням своїх авіаційних бо-

єприпасів для задоволення потреб за-
мовників по всьому світу.

Комплекс LGK можна встанови-
ти на некеровані авіаційні бомби МК-
81 (масою 55 кг), МК-82 (110 кг), МК-
83 (220 кг) або МК-84 (440 кг), а також 
OFAB-250 (110 кг) і таким чином пере-
творити їх на високоточні засоби ура-
ження, які за допомогою лазерного ці-
левказівника наводитимуться на ціль 
за відбитим від неї лазерним проме-
нем, причому навіть в умовах актив-
них радіоелектронних перешкод.

Крім винищувачів F-16 і F-4, комп-
лекс LGK, який нещодавно був затвер-
джений для використання на літа-
ках СУ-25, в цей час вже перебуває на 
озброєнні армії однієї з країн-замовни-
ків ASELSAN і готується до прийняття 
на озброєння ВПС цієї країни для осна-
щення літаків відповідних моделей.

ASELSAN має 30-річний досвід у 
сфері розробки й виробництва електро-

нно-оптичних систем. Всі ці розробки 
довели свою ефективність в реальних 
умовах експлуатації. Сьогодні їх вико-
ристовують армії більш як 30 країн сві-
ту, в тому числі й Збройні Сили Украї-
ни. ASELSAN створила низку електро-
нно-оптичних систем різного призна-
чення, здатних змінити правила гри на 
полі бою, і це є ще одним свідченням 
провідних позицій компанії в цій сфері.

Розроблені компанією рішення при-
значені для застосування в різних сис-
темах озброєнь. Йдеться, перш за все, 
про прицільні комплекси та портатив-
ні електронно-оптичні засоби наведен-
ня й розвідки, які необхідні для веден-
ня ефективного бою в найрізноманітні-
ших умовах бойового середовища.    

На сьогодні компанія ASELSAN по-
ставила на міжнародний ринок більш 
як 200 тисяч збройових прицілів, які 
успішно використовуються збройни-
ми силами багатьох країн світу.

ASELSAN ПРОПОНУЄ СВОЇМ ЗАМОВНИКАМ 
НОВИЙ ЛАЗЕРНИЙ КОМПЛЕКС ПРИЦІЛЮВАННЯ 
І ПОРТАТИВНУ ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНУ 
СИСТЕМУ НАВЕДЕННЯ ТА РОЗВІДКИ

Комплекс лазерного 
наведення Laser Guidance Kit
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Лінійки збройових прицілів, які 
компанія розробила з урахуванням 
оцінок і зауважень користувачів, 
можна умовно розділити на три осно-
вні категорії. Це денні приціли, нічні 
приціли та теплові приціли.

До сімейства денних прицілів ком-
панії входять приціли для ведення 
ближнього бою, оптичні приціли по-
двійного збільшення для ведення бою 
на середніх дистанціях, а також снай-
перські приціли великої дальності. 
При цьому компанія системно працює 
над створенням нових рішень для за-
доволення постійно зростаючих ви-
мог своїх військових замовників.

Нічний приціл – це, по суті, засіб ніч-
ного бачення, який за допомогою спеці-
альної кліпси кріпиться попереду ден-
ного або снайперського прицілу і дозво-
ляє вести вогонь в темну пору доби.

Лінійка теплових прицілів склада-
ється з автономного прицілу T300S і 
прицілу T300D, який розроблений як в 
автономній версії, так і у вигляді при-
строю з кліпсою.У новітньому збройо-
вому прицілі Van Cat Fusion реалізо-
вана технологія суміщення нічного 
і теплового зображень, що дозволяє 
стрілку бачити свою ціль одночасно і 
в нічному і в ІЧ тепловому спектрах.

На сьогодні компанія поставила на 
експорт по всьому світу понад 35 ти-
сяч портативних електронно-оптичних 
пристроїв, які, згідно з оцінками корис-
тувачів, відмінно зарекомендували се-
бе в реальних умовах експлуатації. Це 
електронно-оптичні сенсорні комплек-
си, тепловізори, окуляри нічного бачен-
ня і портативні лазерні далекоміри.

Легкий, компактний електронно-
оптичний комплекс посиленої кон-
струкції DORUK розроблений для ви-
користання в підрозділах піхоти і спец-

назу, а також може застосовуватися в 
комплексі з системами артилерійської 
розвідки. До складу комплексу входять 
охолоджуваний тепловізор, денна теле-
візійна камера високої роздільної здат-
ності, лазерні далекоміри, лазерний ці-
левказівник, цифровий магнітний ком-
пас та приймач супутникової навіга-
ції GPS. У випадках, коли для виконан-
ня поставлених завдань достатньо тіль-
ки охолоджуваного тепловізора, опти-
мальним рішенням є використання 
системи під назвою EYE-MOBILE (по-
легшена версія комплексу DORUK).

Модифікація EXPLORER важить 
менш як 1 кг і складається з неохо-
лоджуваного тепловізора, цифрового 
магнітного компаса, приймача GPS і 
лазерного далекоміра.

Крім того, компанія пропонує моно-
кулярний пристрій ІЧ теплового діапа-
зону Т100, який може використовувати-
ся як тепловізор або тепловий приціл. 
Завдяки своїм компактним габаритам 
цей пристрій може встановлюватися на 
бойовому шоломі чи зброї або викорис-

товуватися як портативний засіб для 
розвідки тактичної обстановки.

Для ведення бойових дій в нічний 
час компанія пропонує три варіанти 
пристрою. Будь-який з них можна вста-
новити на шоломі або нести в руках.

Розроблені компанією лазерні да-
лекоміри ALRF S-50, ALRF L-100 і 
GZM-03 призначені для вимірювання 
відстаней на коротких, середніх і ве-
ликих дистанціях відповідно.

На сьогодні компанія ASELSAN по-
ставила на міжнародний ринок біль-
ше ніж 200 тисяч збройових прицілів, 
які успішно використовуються зброй-
ними силами багатьох країн світу.

ASELSAN має великий досвід в сфері 
оперативного та матеріально-технічно-
го забезпечення своєї продукції в більш 
ніж 70-ти країнах світу. Технічний су-
провід здійснюється протягом всього 
життєвого циклу поставлених виробів. 
При цьому всі роботи здійснюються на 
першу вимогу замовника та на високо-
му якісному рівні. Крім надання послуг 
технічного супроводу компанія прово-
дить і підготовку місцевих фахівців. Це 
необхідно для того, щоб більша частина 
робіт з технічного обслуговування від-
повідної техніки могла здійснюватись 
безпосередньо в місцях, де ця техніка 
базується чи використовується.

У центрі уваги компанії ASELSAN 
завжди були потреби й вимоги її за-
мовників на місцях. Компанія постій-
но вкладає кошти в розвиток своєї за-
кордонної інфраструктури із розробки, 
виробництва та технічної підтримки, 
що дає їй змогу оперативно реагувати 
на запити своїх замовників по всьому 
світу. Саме тому діяльність компанії 
ASELSAN UKRAINE LLC охоплює не 
тільки сферу спільного виробництва, 
але й і послуги з технічного обслугову-
вання своєї продукції в Україні. 

Електронно-оптичний комплекс посиленої конструкції DORUK

Збройовий приціл Van Cat Fusion
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«Ми завоювали довіру на 
шведському ринку та переконали 
всіх у тому, що створили дійсно 
якісний та інноваційний продукт»

Юрій ВОЙТЕНКО, 
засновник Wireless P2P Technologies

З 2021 року армія Швеції для 
побудови мережецентричної 
взаємодії у тактичній ланці – 
між бійцями, керованими та 
роботизованими платформа-
ми – почала користуватися 
новим продуктом, який ство-
рений місцевою компанією 
Wireless P2P Technologies. 
Начебто нічого дивного. 
Але є два цікавих факти.

Перший. У цієї типової швед-
ської фаблес-компанії, яка за-
ймається розробкою власних про-
грамно-апаратних рішень, працює 
всього десять осіб. І в тендері для 
армії Швеції на створення мобіль-
ної опорної тактичної мережі, яка 
стійко працює і в дюнах, і в лісі, і в 
місті, вони переграли ізраїльсько-
го монстра Elbit Systems. І дру-
гий факт – генеральний директор 
та фаундер компанії Wireless P2P 

Technologies – виходець з України 
Юрій Войтенко.

Двох цих фактів мені було до-
статньо для того, щоб поговори-
ти з засновником Wireless P2P 
Technologies Юрієм ВОЙТЕНКОМ 
про те, що ж такого унікального 
він зі своєю командою зробили для 
збройних сил Швеції. Про те, чому 
всі сучасні армії роблять ставку на 
нові рішення у галузі мережевої 
взаємодії. І, звісно, про те, чи мо-
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Ракетний вогонь

Некеровані ракети M-21 FHD з фрагментованою оскол-
ково-фугасною бойовою частиною призначені для осна-
щення пускових установок РСЗВ типів WR-40 Langusta, 
BM-21 i RM-70/85. Протягом 2021-2023 років Збройні си-
ли Республіки Польща мають отримати 2320 цих ракет: 
це вже другий контракт на постачання цих ракет поль-
ским військовим – перший контракт на постачання 
820 ракет був підписаний і виконаний у 2019 році.

Нищівний Feniks
Польська компанія MESKO 
оснащує ЗС Польщі новими 
некерованими ракетами M-21 FHD

Некерована ракета M-21 FHD є 
результатом науково-дослідниць-
ких і конструкторських робіт, іні-
ційованих польською оборонною 
промисловістю, Заводом з виробни-
цтва спеціальної продукції Fabryka 
Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. (наразі 
є підрозділом MESKO S.A.) у співп-
раці з іноземним партнером – фран-
цузьким АТ Celerg (наразі Roxel) – 
ще наприкінці 90-х років. Метою 
цих робіт (програма Feniks-Z) було 

радикальне збільшення дальнос-
ті дії реактивних боєприпасів для 
ПУ БM-21 «Град» i RM-70/85 (якщо 
порівнювати з ліцензійним анало-
гом – ракетою M-21OF (9M22U)) без 
серйозного збільшення розсіяння. 
Крім цього, програма передбачала 
розробку і впровадження виробни-
цтва бойових частин типу cargo (з 
можливістю використання на раке-
тах різного корисного навантажен-
ня, наприклад, термобаричної БЧ, 

передавачів сигналів перешкод та 
діполей,  протитанкових мін) як до-
повнення до нового носія. 

У рамках реалізованих того ча-
су робіт було створено ракету M-21 
FK з БЧ типу cargo Hesyt з 42 суббоє-
припасами GKO кумулятивно-оскол-
кової дії та електронним підрива-
чем уповільненої дії CEZAR-100M-1, 
а також ракета M-21 FHE з осколко-
во-фугасною БЧ типу Spall (з попере-
дньою фрагментацією) та модернізо-
ваним підривачем контактного типу 
MRW-U/T. Дальність стрільби M-21 
FK перевищила 32 км, а M-21 FHE – 
42 км, що було досягнуто завдяки ви-
користанню ракетного двигуна з но-
вим композитним твердим паливом, 
яке поставив французький партнер. 
У 2001 році обидва типи ракет сімей-
ства Feniks-Z успішно пройшли ква-
ліфікаційні випробування на вимогу 
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Зброя та технології 

Військові конфлікти на сході України і в Сирії підкреслили важливість питання осна-
щення піхоти більш сучасним озброєнням для ураження противника в укриттях, а 
також броньованої техніки на близькій і середній дистанціях. У зв’язку з цим ак-
туальним стає пошук нових рішень для модернізації існуючих і створення нових 
озброєнь. На цьому тлі цікавими є стратегія та практика шведської компанії Saab у 
нарощуванні потенціалу своїх класичних зразків «піхотної зброї». 

Влучно, потужно і легко
Оновлений Carl Gustaf та інші: розробники 
світу шукають оптимальні шляхи посилення 
потенціалу піхоти на полі бою
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