
Уявіть собі державу, в якій усі чо-
ловіки від 20 до 50 — військовослуж-
бовці, в якій після п’ятдесятиріччя 
чоловікам дарують помповий дро-
бовик і до самої смерті раді бачити 
на зборах і полігонах, у якій заохо-
чують купити зі знижкою пістолет, а 
ще краще — гвинтівку. 

Швейцарія здатна з 22-тисячної 
армії розгорнути за чотири години 
прекрасно навчене, організоване та 
добре озброєне 650-тисячне військо. 
А за дві доби — 1,7-мільйонне. Для 
порівняння, армія Сполучених Шта-
тів — 1,3 мільйона й така ж кількість 
резервістів, армія Китаю — 2,4 і 
1 мільйон відповідно, армія України 
— 130 тисяч (точна кількість резер-
вістів не відома). 

Швейцарія є однією з найбільш 
мілітаризованих держав у світі. Ви-
соченні Альпи пориті тунелями, 

протиатомними сховищами, скла-
дами зброї та боєприпасів і ракетно-
артилерійськими опорними вогне-
вими точками. 

ЗБРОЙНІ СИЛИ 

Кадрових військових у країні 
всього близько дев’яти тисяч, і в 
основному в авіації. Перебуває на 
службі та перепідготовці близько 
10–15 тисяч одноразово. Солдати 
призиваються на 90 днів у так зва-
ну «Школу новобранця». Після її 
закінчення держава віддає бійцю 
особисту зброю з двома повними 
магазинами, «консерву міністра» 
(сухпайок), три комплекти фор-
ми на всі пори року, спорядження, 
бронежилет і каску, з якими він і 
від’їжджає додому. До 32 років сол-
дат перебуває в положенні «аусцуг», 

до 42-х — «ландвер», і до 50-ти — 
«ландштурм». 

Рядовий «аусцуг» за 10 років 
проходить у своїй частині вісім збо-
рів по три тижні, «ландвер» — три 
рази по два тижні, «ландштурм» — 
один раз по два тижні. 

Як тільки громадянину випо-
внюється 51 рік, його офіційно 
звільняють із армії, забирають гвин-
тівку, пістолет і «консерву» й дару-
ють споряджений помповий дробо-
вик і мобілізаційне розпорядження 
— на випадок тотальної мобілізації. 

Особливість швейцарської армії 
— посилена підготовка офіцерів-
резервістів. Охочі стати офіцерами 

проходять додаткові збори — кожен 
ранг — у сумі приблизно сто днів. 

Військовий бюджет порівняно 
крихітної Швейцарії з населенням 
у 7,5 мільйона — майже п’ять мі-
льярдів доларів (це близько 20% від 
ВВП). 

ОЗБРОЄННЯ 

На озброєнні у швейцарської 
армії більше 800 танків і бронема-
шин. У невеликій країні протяжніс-
тю всього 300 км — 14 ескадрилей із 
350 бойових та 120 навчальних літа-
ків і 100 вертольотів. Парк постійно 
оновлюється. 

За приблизними оцінками, тіль-
ки армійської зброї, карабінів-напів-
автоматів і мисливської зброї на ру-
ках у населення — до 1,5 млн. Плюс 
2 млн пістолетів. 

Швейцарія обіймає четверте міс-
це на планеті за кількістю одиниць 
вогнепальної зброї на душу населен-
ня і друге — за відсотком населення 
зі зброєю. В країні діють десятки 
стрілецьких клубів, а тирів майже 
стільки ж, як кафе та барів. 

ЯК ПРОХОДИТЬ СЛУЖБА 

У солдата є два вихідних на тиж-
день. Понад те, він туалети не будує, 
картоплю не чистить, посуд не миє, 
паркани не фарбує — все це роблять 
приватні фірми. Ба більше: солдат 
навіть у караул не ходить! Охорону 
периметра організовують приватні 
охоронні фірми. 

Втім, такий напружений режим, 
як у швейцарській армії, важко зу-

стріти в інших країнах. Підйом о 
5:00, далі — заняття з фізичної, стрі-
лецької та рукопашної підготовки. 
Також проходять навчання з керу-
вання технікою. Причому все це від-
бувається у високому темпі з пере-
рвами лише на обід і туалет. Відбій 
— о 24:00. 

ПОВІСТКА І ПРИЗОВ 

У разі неявки за повісткою сві-
тить штраф і в’язниця за дуже важ-
кою статтею. Після цього швейца-
рець може ставити хрест на своїй 
кар’єрі: його більше ніхто й ніколи 
на пристойну роботу не візьме. 
Якщо у чоловіка «білий квиток», то 
він сліпий, або хворий, або емігрант 
і платить податок на утримання ар-
мії в обсязі 3%. 

СПОКІЙНА, ТИХА ШВЕЙЦАРІЯ 

Ця держава посідає друге місце в 
світі за смертністю від вогнепальної 
зброї на душу населення через вели-
ку концентрацію зброї. Якщо в ін-
шій країні Європи на злодюжку че-
кають граблі або сковорідка в лоб, то 
у Швейцарії — пістолет або автомат. 

Отже, вибір шляху, яким піде 
Україна в організації своєї оборо-
ноздатності, залежить тільки від нас 
із вами. Дивлячись на історію нашої 
країни та її геополітичне розташу-
вання між Європою й Азією, можна 
сміливо заявити: українці завжди 
були великими воїнами і завжди за-
хищали свою землю. 

Підготував Михайло ГАРЩАЛЬ 
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1111Німеччина надішле Україні 
безпілотники 
Німеччина готова відправити в Україну безпілот-
ники для спостереження за припиненням вогню 
на Сході. Про це пише Deutsche Welle. У вівторок в 
Україну прибули 14 солдатів бундесверу, які пере-
вірять можливість участі безпілотників у місії ОБСЄ. 
Крім експертів, що спеціалізуються на безпілотни-
ках, до складу групи входить логістичний, техніч-
ний і медичний персонал. Дослідження триватиме 
від трьох до п’яти днів, повідомляє сайт Міністер-
ства оборони Німеччини. 

Україна просить у ЄС 
ще 2 мільярди допомоги 
Український уряд просить Єврокомісію надати 
додаткові 2 млрд євро у вигляді макрофі-
нансової допомоги, яку буде спрямовано до 
бюджету. Про це заявила у вівторок під час 
засідання комітету ВР із питань європейської 
інтеграції директор департаменту боргової та 
міжнародної фінансової підтримки Мінфіну 
Галина Пахарчук, передає кореспондент «Євро-
пейської правди». 

В парламент іде єдина опозиція до нинішньої влади Кабмін пропонує українцям іще більше 
затягнути паски 

Швейцарський 
досвід міг би 
бути корисним 
українській армії 

Опозиційний блок на форумі в 
столиці ухвалив рішення йти на 

вибори і вимагати припинення вій-
ськових дій на Сході. 

14 вересня в Києві відбувся 
форум Опозиційного блоку, який 
зібрав шість політичних партій — 
Партію розвитку України, партії 
«Центр» Вадима Рабиновича, «Нова 
політика», «Державний нейтралі-
тет», «Україна, вперед!» і «Трудова 
Україна». Серед присутніх були та-
кож представники понад 50 гро-
мадських організацій, експерти і 
звичайні люди, яких об’єднала ідея 
миру в країні. 

«На Форумі «Мир. Стабільність. 
Розвиток» зібралася проукраїн-
ська опозиція. Тут немає людей, які 
ставлять під сумнів незалежність 
України. Ми в опозиції до війни, ми 
в опозиції до економічної політики 
нинішньої влади», — пояснив голо-
ва партії «Центр» Вадим Рабинович. 

Його слова підтримує Сергій Ла-
рін, голова виконкому Партії розви-
тку України: «На форумі зібралися 
люди, які поділяють чотири ключові 
принципи: підтримка миру та нетер-
пимість до війни всередині України, 
курс на розвиток економіки, бороть-
ба з тотальною корупцією та єдність 
країни». 

На форумі Опозиційний блок 
озвучив й інші ключові цілі — роз-
зброєння всіх незаконних збройних 

формувань в Україні, зміцнення 
обороноздатності країни, соціаль-
ний захист військовослужбовців, 
правоохоронців, сімей загиблих і 
поранених учасників військових дій.  

Крім того, партія виступає за 
затвердження національного плану 
відродження Донбасу, децентралі-
зацію влади, а також проти «без-
підставного політично вмотиво-
ваного переслідування державних 
службовців і політичних опонентів 
під гаслами люстрації». Якщо по-
рівняти цю платформу з намірами 
інших політичних партій, які зібра-
лися на вибори, виходить, що тільки 
Опозиційний блок готовий боро-
тися за права мешканців Південно-
Східної України. 

Всі перераховані цілі Опози-

ційний блок готовий відстоювати 
на правах реальної опозиції, тому 
і прийняв рішення брати участь у 
парламентських виборах. «Ми не 
маємо права проігнорувати вибо-
ри, адже повинні дати альтернативу 
нашим громадянам», — стверджує 
глава Національного комітету Пар-
тії розвитку України Юрій Мірош-
ниченко. 

Крім того, на форумі також було 
прийнято низку вимог до влади, го-
ловні з яких — мир у країні та від-
ставка уряду. «Головна наша мета 
— мир, стабільна економіка й єдина 
країна, в якій кожен регіон почував 
би себе комфортно», — підкреслив 
голова виконкому Партії розвитку 
Сергій Ларін. 

Катерина ФЕДОРІВ 

У Верховній Раді зареєстрова-
но проект закону про внесен-

ня змін до Податкового кодексу 
України (№ 5079), в якому Кабінет 
Міністрів пропонує депутатам 
у рамках податкової реформи 
зберегти норму про стягнення 
військового збору до 2016 року 
й збільшити ставку пенсійного 
збору при придбанні валюти до 
2%. Також пропонується скасу-
вати пільги зі стягнення податку 
на нерухомість, визначивши його 
ставку в розмірі 2% мінімальної 
зарплати за 1 квадратний метр 
площі. 

«Скасувати неоподаткову-
ваний мінімум загальної площі 
житлової нерухомості всіх видів. 
Розширити базу оподаткуван-
ня податком на нерухоме майно 
за рахунок оподаткування ко-
мерційної нерухомості. Надати 
місцевим громадам право вста-
новлювати ставки на нерухоме 
майно для об’єктів житлової і 
нежитлової нерухомості в роз-
мірі 2% мінімальної зарплати за 
1 квадратний метр площі», —
йдеться в пояснювальній записці 
до проекту закону. 

Загалом законопроект пе-
редбачає скорочення кількості 
податкових платежів із 22 до 9, 

уведення розрахунку податку на 
прибуток відповідно до даних 
бухгалтерського обліку, введення 
нових норм визначення оподат-
кування доходів фізичних осіб, 
включаючи скасування пільг із 
оподаткування доходів із одно-
часним збереженням соціальної 
пільги в розмірі 50% прожитко-
вого мінімуму. 

«Крім того, передбачається 
введення одноразового деклару-
вання доходів, майна та фінан-
сового стану фізичної особи, зо-
крема одержаних із порушенням 
законодавства з питань оподат-
кування і валютного регулюван-
ня», — йдеться в пояснювальній 
записці до законопроекту. 

Також КМУ пропонує ввести 
в Україні 5-відсотковий збір із 
роздрібного продажу підакциз-
них товарів та поєднання всіх 
акцизних платежів і тарифних 
надбавок в єдиний акцизний по-
даток. 

Раніше Кабмін запропонував 
парламенту в рамках внесен-
ня змін до Бюджетного кодек-
су передати на місцевий рівень 
адміністрування низки подат-
ків, збільшивши таким чином 
ресурс місцевих бюджетів на 
39 млрд грн. 

Події

Останнім часом у суспільстві часто обговорюється військовий статус 
України. Лунають заклики про військову допомогу НАТО й важкий 
стан вітчизняної армії. За 23 роки незалежності Україна так і не змогла 
визначитися, чи буде позаблоковою державою, а чи, може, все ж таки 
вступить до Північноатлантичного альянсу. З огляду на це хочеться 
розповісти про яскравий приклад країни, що дотримується нейтралі-
тету, має позаблоковий статус і в якої найбільший відсоток населення 
служить в армії. 


