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�одно му з ві де о сюже тів ча сів �ай да ну прой шло
по ві дом лення про смерть па руб ка у бро не жи ле ті.
�а хис ний прис трій зат ри мав ку лю, але удар її в

над сер це ву зо ну груд ної кліт ки був нас тільки сильний,
що спри чи нив зу пин ку серця і юнак по мер. #ьо год ні
вже ві до мо, що во ро жі снай пе ри вра жа ють на ших во -
яків в шию і в пах, бо зна ють, що бро не жи ле ти укра їн -
сь ких сол да тів не осна ще ні від по від ни ми за хис ни ми
плас ти на ми (http://www.slovoidilo.ua/articles/4252/
2014-08-14/sostav-i-klassifikaciya-bronezhiletov-
infografika.html).

$е рез від кри ті інфор ма цій ні дже ре ла мож на отри -
ма ти дос туп до всіх стан дар тів, ме то дик кла си фі ка ції,
тех ніч них та польо вих вип ро бо ву вань бро не жи ле тів та
бро не шо ло мів ба гатьох кра їн-чле нів &А*О, нап рик лад
C3А (http://search.usa.gov/search?query=NIJ%20
Standard-0101.06&affiliate=national-institute-of-justice),
&і меч чи ни (http://www.vpam.eu/fileadmin/
Pruefrichtlinien_AKTUELL/2010-05-12_APR2006.pdf)
та на віть ;о сій сь кої <е де ра ції (http://vsegost.com/
Catalog/72/7265.shtml).

А ле, до ни ні го ді до ві да тись, як проб ле ма бро не за -
хис ту вій сь ко вих реґ ла мен ту ється Укра їн сь кою дер -
жа вою. *ак, текст F#*У � 4103 -2002 є зак ри тим до -
ку мен том і для отри мання йо го ко пії «не об хід но звер -
ну тися до орга нів �ер жстан дар ту».

�ер ше пи тання: чо му в Укра їні – нез ва жа ючи на
пе рі о дич ні скан да ли дов круж те ми «бро не жи ле ти» –
вла да три має текст F#*У � 4103-2002 у сей фі сек рет -
них ма те рі а лі в? $и не то му, що F#*У рег ла мен тує (а -
бо нав па ки не рег ла мен ту є) не ли ше здат ність бро не -
жи ле ту пев но го рівня за хис ту (їх є шість) зу пи ни ти во -
ро жу ку лю, а й спро мож ність змен ши ти її трав ма тич -
ну ді ю?

У не що дав но опуб лі ко ва но му огляді ре зульта тів пе -
ре вір ки стен дів чо тирьох укра їн сь ких ви роб ни ків бро -
не жи ле тів (http://dveri.com.ua/news/Puleneprobivaemyy
_test_plastin_ot_4_do_6_klassov_razlichnyh_proizvoditel
ey/) жод ним сло вом не зга ду ється оці нювання спро -
мож нос ті бро не за хис ту змен ши ти трав му від влу чання
ку лі, що є не ві д’єм ною час ти ною ана лі зу бро не за хис ту
за нор ма ми HA*О і #3А. $и зга ду ва лося в укра їн сь -
ких ме діа про пе ре вір ку рівня бро не за хис ту від трав -
ма тич ної ді ї? $и не то му укра їнці про дов жу ють їха ти,
при мі ром, до Mольщі й ку пу ва ти «на тів сь кий» бро не -
жи лет – для се бе або /та для бли зь ких і дру зів.

Fру ге пи тання є по хід ним від пер шо го: чо му не
ве деться ста тис ти ка по ра нень і за ги бе лі во яків, що ма -
ли на со бі бро не за хист? У той же час роз по рядженням
�О у від по від них про це ду рах дер жза ку пі вель – див.,
нап рик лад, витяг з «Fо ку мен та ції кон кур сних тор гів»
(FO*), що зат вер дже на Mро то ко лом за сі дання про -
фільно го ко мі те ту �ОУ від 5.05.2014 р, № 75/96/2 –
од ноз нач но вка зу ється 4-й рі вень за хис ту бро не жи ле -
тів – за F#*У, що до ни ні за ли ша ється за сек ре че ним.
&а чо му ґрун ту ється та ка вка зів ка? �від ки у чи нов ни -
ків �О та ка пе ре ко на ність у її чин нос ті? Mо над те, ця
пе ре ко на ність пе ре ті кає і в інші, не зов сім укра їн сь кі
струк ту ри, нап рик лад, в ОW#Є.

��О������	 
�Я У�А���ЬО�О �ОЯА
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� умо вах тен де ру ОW#Є вка за но, що дже ре лом фі -
нан су вання є спон сор сь кі внес ки (donations). Yо ті лося
б за пи ти ти спон со рів: па но ве, чи кон тро лює те �и хід
вит рат �а ших внес кі в?

�ре тє пи тання, що вип ли ває з по пе ред ніх двох:
чо му в Укра їні вза га лі за ли ша ється та ка зак ри тість і
неп ро зо рість тен дер них про це ду р?

Fля то го, щоб зро зу мі ти цю проб ле ма ти ку, вар то
по рів няти ба зо ві укра їн сь кі тен дер ні про це ду ри з від по -
від ни ми про це ду ра ми аме ри кан сь кої еко но мі ки – най лі -
бе ральні шої еко но мі ки сві ту (www.fbo.gov ) та з по -
рядка ми в Wі ло ру сі – в «остан ній дик та ту рі Євро пи»
(www.icetrade.by).

Mер ший сюрприз. � Укра їні за отри мання дос ту пу
до умов кон крет но го тен де ру тре ба зап ла ти ти гро ші
при ват ній струк ту рі. &і в #3А, ні в Wі ло ру сі гро шей
за дос туп до тен дер них умов не ви ма га ють. 

Fру га фун да мен тальна від мін ність. &і в #3А, ні в
Wі ло ру сі не злов жи ва ють зас та ва ми. &а га да є мо, що
пер ший тен дер �ОУ із за ку пів лі бро не жи ле тів від 12
травня 2014 ро ку пе ред ба чав вне сення зас та ви в роз мі -
рі 1901672 гри вень, тоб то більше ніж 100 тисяч евро!

Mо заяк вар тість пер шо го – трав не во го – тен де ру в
Укра їні пе ре ви щу ва ла екві ва лент 10 млн. до ла рів
#3А, від йо го орґа ні за то рів очі ку ва лась особ ли ва ре -
тельність у під го тов ці й дот ри ман ні форм і про це дур
тен де ру з ме тою за без пе чення їхньої від по від нос ті �а -
ко ну Укра їни �ро �дій снення !ер жав них �а ку пі -
вель (див. http://www.ua-tenders.com/legislation/
laws/246114/).

А ле, на жаль, до во диться кон ста ту ва ти, що, на йі мо -
вір ні ше, спра цюва ла по мил ко во при пи су ва на �ар ксу
(http://ru.wikiquote.org/wiki/Oарл_�аркс ) Fен нін ґо ва
фор му ла про те що, «�а без печ те 10% (при бут ку), і
ка пі тал зго ден на будь-яке зас то су вання, при 20 %
він жва ві шає, при 50 % він вже геть го то вий зла -

ма ти со бі кар ка, при 100 % він зне ва жає всі люд сь -
кі за ко ни, a при 300 % не має та ко го зло чи ну, на
який він не ри зик нув би – хо ча б і під стра хом ши -
бе ни ці». 

�же при анон су ван ні *ен де ру за отри мання «Fо ку -
мен та ції кон кур сних 

*ор гів» FO* тре ба бу ло пе ре ка за ти 150 грн.
(http://www.ua-tenders.com/rubrics/services/price/), від -
так вит ра ти ти на цю бюрок ра тич ну про це ду ру що най -
мен ше одну до бу. [е озна чає, що від по чат ку в одної
гру пи ко рис ту ва чів (пос тій них або нен тів пор та лу
www.UAtenders.com) бу ла ча со ва пе ре ва га три ва ліс тю
що най мен ше в одну до бу. 

�и мо га опла ти є гру бим по ру шень са мо го по няття
«Fо ку мен та ції кон кур сних тор гів», оскільки «до ку мен -
та ція, що роз роб ляється та зат вер джу ється за мов -
ни ком, опри люднюється для вільно го дос ту пу та бе -
зоп лат но по да ється за мов ни ком під час про ве дення
тор гів (кон кур сних тор гі в) фі зич ни м/юри дич ним осо -
бам. �о ку мен та ція кон кур сних тор гів не є об’єк том
автор сь ко го пра ва та /а бо су між них прав» (п. 5 па раґ -
ра фу 1 #тат ті І ;оз ді лу 1 тек сту �а ко ну Укра їни �ро
�дій снення !ер жав них �а ку пі вель вiд 10.04.2014
№1197-VІІ).

�га да на ви ще «Fо ку мен та ція кон кур сних тор гів» в
прин ци пі не мог ла бу ти опри людне на в пов но му
обсязі, по заяк по си лання в ній на F#*У з індек сом «�»
(сек рет ний до ку мент) вик лючає са ме по няття «опри -
люднення для вільно го дос ту пу», а роз ши рення цьо го
по си лання на *ех ніч ні Умо ви *У У 18.2-31778043.046-
2003, а та кож на *У У 18.2-31778043.008-2008 – див.
витяг з FO* – 

вщент руй нує зв’язок �а ко ну Укра їни �ро �дій -
снення !ер жав них �а ку пі вель вiд 10.04.2014 №1197-
VІІ з тим, що наз ва ли «Fо ку мен та ці єю кон кур сних
тор гів». Wо зат ре бу ва ні *ех ніч ні Умо ви одноз нач но є
«...о б’єк том автор сь ко го пра ва та /а бо су між них
прав».

�ож на бу ло б про дол вжу ва ти ана лі зу ва ти при хо ва -
ні та явні по ру шення зга да но го �а ко ну. &ап рик лад,
при хо ву вання від учас ни ків тор гів на явнос ті у за мов ни -
ка елек трон них за со бів зв’язку (крім те ле фон но го),
від сут нос ті мож ли вос ті отри мання тех ніч ної до ку мен -
та ції пош тою, усклад нення про це дур вне сення та ви лу -
чення зас та ви, ви мо ги на дання без кош тов них взір ців
для тех ніч них вип ро бо ву вань то що. *ак чи інак ше
йдеться про по ру шення �а мов ни ком фун да мен тальної
ме ти �а ко ну Укра їни �ро �дій снення !ер жав них
�а ку пі вель (�і до мос ті �ер хов ної ;а ди – 2014, №24,
#.883). А са ме: «ство рення кон ку рен тно го се ре до ви -
ща у сфе рі дер жав них за ку пі вель, за по бі гання про явам
ко руп ції у цій сфе рі, роз ви ток доб ро со віс ної кон ку -
рен ції».

А на ліз «між на род них» тен де рів, що про во ди лись в
інте ре сах Укра їни, та кож по род жує пев ні за пи тання.
;іч у тім, що у двох тен де рах Укра їн сь ко го Wюро



БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

‹ 1-2, 2015УНІВЕРСУМ40

ОW#Є є по си лання на не дос туп ний для іно зем ців
«Укра їн сь кий стан дарт», а в остан ньо му анон сі ITB №
SEC/18/2014 на віть на ве де но пе рек ру че не /де фор мо ва не
поз на чення цьо го стан дар ту без індек су «�», що, оче -
вид но, від зна чає зак ри тість до ку мен та:

Як вид но з ви тягу тен дер но го при пи су ОW#Є, йо го
чи нов ни ка ми ви лу че на лі те ра «�» з наз ви F#*У.
�ож на при пус ти ти, що ма є мо спро бу ле ґа лі за ції тен -
де ру. � іншо го бо ку – озна ка шах рай ства. Yто і в який
спо сіб втягнув ОW#Є в цю обо руд ку, не зна є мо. �ож -
ли во, йдеться про ба нальну опис ку. Yо ті лося б у це ві -
ри ти. *а, на жаль, інші «штриш ки» та ку ві ру ні ве -
люють. 

[і ка во й інше. *ен де ри ОW#Є «пор ці о ну ються», і
ко ли їхня вар тість не пе ре ви щує 50 тисяч євро, то
інфор ма ція про пе ре можця «ма ло вар тіс них» ау ку ці то ів
не опри люднюється (див. цьо го річ ний звіт на сай ті
http://www.osce.org/procurement/126545?download=true
), а по рядок отри мання від по від них ві до мос тей ОW#Є
про «пе ре можця» не вис віт люється. �ід так учас ни ки
тен де ру на свої за пи ти про ре зульта ти ро бо ти тен де ру
отри му ють від мо ву.

&а ве де ні фак ти да ють мож ли вість ви ді ли ти ядро
проб ле ми: 

у мо ви від кри тих кон кур сів сфор мо ва но та ким чи -
ном, щоб вик лючи ти з ко ла учас ни ків усіх, хто мо же
або хо че на да ти офер ту на бро не жи ле ти, які би мог ли
кон ку ру ва ти з «віт чиз няним ви роб ни ком». Але
оскільки він (віт чиз няний ви роб ни к) ні чо го кра що го
ніж бро не жи лет І кла су за хис ту ви го то ви ти не спро -
мож ний, а бро не па не лі -встав ки, що за без пе чу ють рі -
вень ви ще 4-го кла су в Укра їні се рій но не ви пус ка -
ються, ро биться все, щоб усу ну ти з учас ті в тен де рах
усіх кон ку рен тів, ба більше, щоб у за род ку за ду ши ти
їхні спро би кон ку ру ва ти. �ро би ти це ви яви лося ду же
лег ко: зат вер ди ти – на рів ні на ка зу чи ди рек ти ви �і ніс -
тер ства обо ро ни Укра їни – по ло ження про те, що ви -
мо ги до рівня за хис ту бро не жи ле тів з бро не па не лями -
встав ка ми мо жуть не пе ре ви щу ва ти IV клас за F#*У
� 4103-2002. *а кий «то вар» на сві то во му рин ку бро не -
жи ле тів про по ну ється хі ба що в антик вар них крам -
ницях. 

*им ча сом сти му ли для роз вит ку га лу зі ще за ють
ра зом з мільйо на ми, що осі да ють в ки шенях сприт них
«тен дер ни ків», а пла тою за це є життя на ших во яків,
які або ги нуть від внут ріш ніх кро во ви ли вів, спри чи не -
них во ро жи ми ку лями – на віть ко ли бро не жи лет їх зат -
ри мує – або на все життя за ли ша ються ка лі ка ми від на -
не се них травм.

Mос тає пи тання: як ство ри ти за са ди для роз в’язання
ці єї проб ле ми? 

�и хо дячи з під сум ків ана лі зу, вва жа є мо, що тре ба
ви ко на ти дві пе ре у мо ви:

гар мо ні зу ва ти F#*У зі стан дар та ми &А*О та
#3А ;

вста но ви ти на ці о нальну мі ні мальну нор му (кла с)

бро не за хис ту, що від по ві дає ци ві лі зо ва ним від но -
шенням між на ці єю та во яка ми, що її за хи ща ють.

У зат вер дже ній �ер хов ною ;а дою прог ра мі
http://tsn.ua/groshi/yaku-kardinalni-reformi-chekayut-na-
ukrayinciv-u-nayblizhchi-dva-roki-programa-diy-uryadu-
396565.html дій укра їн сь ко го уряду на най ближ чі два
ро ки пе ред ба че но міс це для ви ко нання пер шої з вка за -
них пе ре ду мов. Отже, для цьо го дос тат ньо бу де ввім -
кну ти від по від ний гро мад сь кий кон троль. А от для ви -
ко нання дру гої пе ре ду мо ви тре ба док лас ти не ма ло зу -
силь. Адже йдеться про втра ти пев ни ми при ват ни ми
струк ту ра ми мільйон них при бут ків – з одної сто ро ни і
втра ти жит тів на ших во яків – з іншої.

Якщо пе ре мо же здо ро вий глузд, то �ОУ вста но -
вить для зброй них сил Укра їни що най мен ше 5-й клас
за хис ту (для до від ки: від #3А, па кис тан сь кі орга ни
про ти дії нар ко біз не су отри ма ють най бли -жчим ча сом
п’ять тисяч бро не жи ле тів кла су ІІІ+ за cтан дар том NIJ
0101.06 – див. анонс тен де ру в #3А під ко дом
SINLEC15Q0005 від 25.11.2014р. (https://www.fbo.gov/
index?s=opportunity&tab=archives&mode=list&_sfroma
ctive=1), що від по ві да ють ви мо гам 5 кла су за F#*У �
4103-2002). ~кві ва лен тна ці на та ко го бро не жи ле та
ста но вить в се ред ньо му 1000 до ла рів #3А
(http://www.slovoidilo.ua/articles/4252/2014-08-14/
sostav-i-klassifikaciya-bronezhiletov-infografika.html). 

У �брой них #и лах Укра їни (о со бо вий склад #у хо -
пут них вій ськ, �ій сь ко во -мор сь ких сил, FM#У, #WУ
та F#&#) ни ні на за гал слу жать бли зь ко 500 тисяч
осіб. Отже, за гальний обсяг укра їн сь ко го рин ку бро не -
жи ле тів ста но вить приб лиз но 500 млн. до ла рів #3А.
Ана ло ґіч на циф ра для бро не шо ло мів – 50 млн. дол.
#3А. 

*а ким чи ном, прий няття рівня інди ві ду ально го бро -
не за хис ту 5-го кла су за мі ні мальну нор му �#У не ми -
ну че ви ве де на по рядок ден ний пи тання про за мі ну
імпор ту від по від них ком по зи тів ма те рі а ла ми віт чиз -
няно го ви роб ниц тва. &а віть по вер хне вий ана ліз на у ко -
во -тех ніч них пуб лі ка цій в сфе рі ма те рі а лоз нав ства доз -
во ляє наз ва ти укра їн сь кі струк ту ри, що го то ві до осво -
єння та впро вад ження но вих тех но ло гій у ви роб ниц тво
су час них за со бів ба ліс тич но го за хис ту людей і тех ні ки: 

Fніп ро пет ров сь кий &а ці о нальний хі мі ко -тех но ло -
ґіч ний уні вер си те т;

Oи їв сь кий Інсти тут над твер дих ма те рі а лів ім. �. �.
Wа куля &А& Укра їни ;

&а ці о нальний *ех ніч ний Уні вер си тет «Oи їв сь кий
Mо лі тех ніч ний Інсти тут»;

<і зи ко -ме ха ніч ний Інсти тут ім. �. �. Oар пен ка
&А&У (�ьві в).

А ле якщо в �і ніс тер стві обо ро ни й на да лі на по -
ляга ти муть на збе ре жен ні нор ми бро не за хис ту 4-го
кла су, то у зга да них на у ко во -дос лід них інсти ту ціях ні -
ко ли не бу де на леж но го фі нан су вання, а мільярди гри -
вень пе ре те чуть в ки ше ні сприт них кру те ли ків. Oош -
том життя і здо ров’я на ших во яків. 

О лег &. 'О )А+/У&,
пуб лі ци ист, шеф-ре дак тор жур на лу «Уні вер сум»

26 грудня 2014 р. 


