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1111Згуладзе призначили першим 
заступником Авакова 
Еку Згуладзе призначили першим заступником 
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це на 
своїй сторінці у Facebook повідомив міністр соціаль-
ної політики Павло Розенко. Раніше Президент Петро 
Порошенко підписав указ про надання громадянства 
України Екатерині Згуладзе-Глуксманн. 

Пострадянська Росія та сучасний 
Китай союзниками не є і ніколи 
ними не були. Те, що РФ і КНР, як 
правило, однаково голосують у 
Радбезі ООН, визначається збігом 
позицій, а не союзницькими від-
носинами. 

З деяких принципових питань 
позиції Москви та Пекіна карди-
нально розходяться. Найяскравіший 
приклад — наслідки серпневої війни 
2008 року на Кавказі. Пекін не тіль-
ки не визнав незалежність Абхазії та 
Південної Осетії, а й у слабо завуа-
льованій формі підтримав Грузію. 

Москві, так і Пекіну вигідно, що 
на Заході їх вважають союзниками. 
Тому обидві сторони в повній згоді 
розповідають зовнішній аудиторії 
про «стратегічне партнерство» й 
«безпрецедентно хороші відносини», 
хоча в практичному плані за цими 
заявами нічого не стоїть. 

Китай набагато агресивніше, 
ніж США, «видавлює» РФ із постра-
дянського простору,  «накатує» на 
колишній СРСР, як каток, зупинити 
який неможливо. 

Заяви Москви, що здача островів 
на Амурі навпроти Хабаровська в 
2004 році остаточно закрила питан-
ня про кордон із Китаєм, на жаль, 
не мають під собою підстав. Китай, 
мабуть, єдина країна на Землі, що 
має територіальні претензії до всіх 
без винятку сусідів. Під усі ці пре-
тензії підведена солідна наукова 
база, а в пропагандистському плані 
вони буквально зведені в культ. У 
різні моменти часу інтенсивність 
висувати претензії до кожного з су-
сідів підвищується або знижується 
залежно від політичної й економіч-
ної кон’юнктури, але самі претензії 
ніколи не відміняються. Найбільші 
ж — саме до Росії. Теза про те, що 
нинішній російсько-китайський 
кордон встановлений за «неспра-
ведливими та нерівноправними до-
говорами» має в Китаї прямо-таки 
залізобетонний характер. Російська 
«міні-капітуляція»–2004 ніяк на цю 
тезу не вплинула. 

Пекін відчуває найгостріші вну-
трішні проблеми, в основі яких ле-
жить перенаселення країни. Брак 
ресурсів і орних земель, катастро-
фічна екологічна ситуація, безро-
біття, старіння населення, «дефіцит 
наречених» — зав’язані у вузол, 
який украй складно розплутати. 
Ситуація така, що вирішення однієї 
проблеми посилює одну або й кіль-
ка інших. Стрімке економічне зрос-
тання КНР вирішує одні проблеми, 
але породжує інші. Те ж саме стосу-
ється політики «одна сім’я — одна 
дитина». Розплутати вузол проблем 
може тільки зовнішня експансія, це 
об’єктивний факт. 

Західні оцінки розмірів ядер-
ного арсеналу Китаю (200–250 за-
рядів) настільки абсурдні, що їх 
немає сенсу коментувати. Мінімум 
— 3,5 тисячі зарядів, у реальності 
їх, мабуть, у рази більше. Не менш, 
а часто і більш абсурдні припущен-
ня, навіщо КНР у масовому порядку 
будує міста, в яких ніхто не живе, і 
підземні сховища в мегаполісах (і те, 
й інше — на мільйони осіб). Логіч-
не пояснення і того, і іншого тільки 
одне — підготовка до війни. Але це 
пояснення настільки неприємне та 
всім незручне, що вимовляти і писа-
ти його заборонено. 

У Росії багато хто щиро пере-
конаний, що старий радянський 
анекдот, як у Китаї під час випробу-
вань розбився новітній винищувач, 
загинули три пілоти і 15 кочегарів, 
досі актуальний. На жаль, він не має 
жодного стосунку до життя. Точно 
так само, як і активно нав’язуваний 
міф про те, що нова техніка в Китаї 
виробляється «малими партіями» 

і сильно відстає за якістю від зару-
біжних аналогів. 

Насправді за останні 15 років 
НВАК (Національно-визвольна ар-
мія Китаю. — Ред.) проходить перео-
зброєння, аналогів якому важко зна-
йти в сучасній історії. Цьому сприяє 
найпотужніший ВПК. У його складі 
24 підприємства атомної галузі, 12 
— кінцевої збірки ракетно-космічної 
галузі, дев’ять авіазаводів кінцевої 
збірки, 14 заводів із виробництва 
бронетехніки (три — танкових), 20 
підприємств зі збірки артилерійської 
техніки, понад 200 підприємств про-
мисловості боєприпасів, 23 великі 
верфі на 736 ремонтно-будівельних 
місць. Загальне число підприємств 
становить кілька тисяч. 

За роки реформ китайський ВПК 
вийшов на якісно новий рівень роз-
витку. Він здатний виробляти значну 
кількість бойової техніки, посівши 
перше місце у світі з випуску техні-
ки й озброєння всіх класів. Сьогодні 
в Китаї за рік виробляється більше 
300 бойових літаків і вертольотів 
(приблизно по 150), не менша кіль-
кість танків, до 30 підводних чов-
нів і надводних бойових кораблів і 
катерів. Із виробництва майже всіх 
класів і видів техніки Китай сьогодні 
перевершує всі країни НАТО разом 
узяті, а за деякими (зокрема, за тан-
ками) — усі країни світу разом узяті. 
У зв’язку з цим міф про виробництво 
в КНР озброєнь «малими партіями» 
виглядає як вкрай невдалий анекдот. 
Якщо сьогодні до якоїсь країни сві-
ту можна застосувати термін «гонка 
озброєнь», то це саме Китай. Стара 
техніка замінюється на нову за прин-
ципом «один до одного», а не «один 
до чотирьох» або «один до десяти», 

як на Заході та в Росії. Проте міф про 
«малі партії» підтримується з упер-
тою завзятістю. Зокрема, в багатьох 
довідниках дані про чисельність ки-
тайської техніки чомусь завмерли 
на 2005–2007 роках, хоча саме за на-
ступну п’ятирічку темпи її виробни-
цтва стали особливо високими. 

Пішло в минуле і якісне відста-
вання. Точніше, воно перестало бути 
принциповим. Ще наприкінці 90-х 
танковий парк НВАК, що складаєть-
ся з різних «варіацій на тему» Т-55, 
дійсно не міг конкурувати ні з ро-
сійським, ні з американським. Якіс-
не відставання китайських машин 
було настільки велике, що кількість 
майже не грала ролі. Тепер же новіт-
ні китайські танки Туре 96 і Туре 99, 
може, трохи поступаються «Абрам-
су» М1А2 SEP, «Леопарду-2А6» або 
Т-90С, але абсолютно точно нічим 
не гірші М1А1, «Леопарда-2А4» або 
Т-72. Це підтвердилося в торішніх 
боях між Суданом і Південним Су-
даном, у яких суданські Туре 96 без 
втрат зі свого боку підбили кілька 
південносуданських Т-72. Тепер ре-
зультат боїв китайських танків із 
російськими та західними буде ви-
значатися не якістю, а тактичною 
ситуацією, навченістю екіпажів і, що 
дуже важливо, кількістю. А саме в 
цьому Китаю рівних немає. Незна-
чне відставання в якості тепер легко 
компенсується перевагою в кількос-
ті. Аналогічна ситуація в авіації й у 
всіх інших класах техніки. 

У нас дуже люблять переповідати 
американські публікації, що КНР за-
раз у пріоритетному порядку розви-
ває військово-морські сили (ВМС). 
Це черговий міф. Просто американ-
ці з Китаєм на суші свідомо воювати 
не будуть, тому і звертають увагу на 
флот. Насправді Китай у пріоритет-
ному порядку розвиває все. Його 
ВМС орієнтовані передусім на війну 
зі США й Японією. ВПС — на війну 
з ким завгодно. А сухопутні війська 
— на війну з Росією. Наприклад, на 
новітній китайській БМП WZ-502G 
башта і лоб корпусу витримують 
попадання 30-міліметрового бро-
небійного снаряда з дистанції 1 км, 
а борти — потрапляння 14,5-мілі-
метрових боєприпасів із 200 м. За 
цікавим збігом 30 мм — це калібр 

гармати 2А42, що є основним озбро-
єнням російської БМП-2. На амери-
канській БМП «Бредлі» встановлена 
25-міліметрова гармата М242. А вже 
14,5 мм — це взагалі унікальний ка-
лібр. Його має тільки один кулемет 
у світі — російський КПВТ, основне 
озброєння всіх БТРів у РФ. Макси-
мальний калібр західних кулеметів 
— 12,7 мм. Цей факт начебто незна-
чний, але насправді показовий. 

Усі зазначені факти — 
об’єктивну життєву необхідність 
для Китаю зовнішньої експансії, 
територіальні претензії до всіх, без-
прецедентну гонку озброєнь у купі 
з підготовкою до війни — можна й 
далі не помічати. Тільки потім не 
треба дивуватися. 

Тепер що стосується дуже по-
ширеної в Росії тези про те, що тре-
ба дружити з Китаєм проти Заходу. 
По-перше, КНР дружити з РФ не 
збирається в принципі. По-друге, 
всі китайські проблеми, виходом із 
яких є зовнішня експансія, виникли 
всередині цієї країни та до Заходу не 
мають стосунку. Відповідно, проти-
ставлення відносин із Заходом та 
Китаєм абсолютно безглузде. Тобто 
характер відносин Росії із Заходом 
узагалі ніяк не впливає на описану 
вище китайську реальність. 

Із приводу не менше поширеної 
тези про те, що Захід хоче нацьку-
вати Китай на Росію і «прикрити-
ся» нею від нього. Можна сказати, 
що ситуація швидше зворотна: За-
хід бачить у Китаї стримувальний 
фактор щодо Росії. Просто з суто 
географічних та історичних причин 
РФ там бояться незрівнянно більше, 
ніж Китаю. Крім того, зараз Китай 
сприймається як безвідмовний по-
стачальник корисного ширпотребу, 
а РФ — як агресивний нафтогазо-
вий шантажист. Росія демонізувати-
меться Заходом набагато сильніше, 
ніж КНР. Зокрема, російські військо-
ві можливості й наміри постійно за-
вищують, китайські — занижують. 
Це має переконати громадськість, 
що загрозу становить Росія, але не 
Китай. Оскільки воювати з РФ Захід 
категорично не готовий (не тільки 
нападати, але навіть оборонятися), 
йому дуже хочеться стримати Кита-
єм Росію. І той очікувань не обмане. 

Група китайських винищувачів-бомбардувальників JH-7A під час 
російсько-китайських антитерористичних навчань, 2013 рік

У складі ВПК Китаю 
24 підприємства атомної 
галузі, 12 — кінцевої 
збірки ракетно-космічної 
галузі, дев’ять авіазаводів 
кінцевої збірки, 14 заводів 
із виробництва бронетех-
ніки (три — танкових), 
20 підприємств зі збірки 
артилерійської техніки, 
понад 200 підприємств 
промисловості боєприпа-
сів, 23 великі верфі на 736 
ремонтно-будівельних 
місць. Загальне число 
підприємств становить 
кілька тисяч 

Зарубіжжя

Прийом оголошень 
за телефоном 
(0332) 200-650

Китайська армія посилено 
готується до війни з Росією 

  Продам. Побутову техніку, ел/
інструмент та м'які меблі з Німеч-
чини, б/в та нові: холодильники, 
пральні машини, мікрохвильові 
печі, дивани, болгарки та ін. (067) 
3322259; (050) 9683831

  Втрачену чоловічу барсетку з 
документами: паспортом, закор-
донним паспортом, посвідченням 
водія, трудовою книжкою та ін. 
виданими на ім'я Кучера С.В., про-
хання повернути за винагороду. 
(0332) 251143; (099) 1821140

Купуємо дорого брухт чорних 
металів. Можливий самовивіз 
та демонтаж. Будь-яка форма 
оплати. Ліц. АВ №611361 від 
17.10.2012р. МЕРТУ. (068) 

6877712; (066) 2551771, Луцьк, 
вул.Ранкова, 1, (р-н цукрового 

заводу)

  "Держінформ’юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: нерухо-
ме майно, заг. площею 2645.2 м2 за 
адресою: Волинська обл., Луцький 
р-н, смт Торчин, вул. Маяковського, 
буд. 20. Дата торгів: 12.01.2015 09:00 
год. Дод. інформація: https://torgi.
minjust.gov.ua   лот 29382

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: адміні-
стративні приміщення, заг. площею 
147,3 м2 за адресою: Волинська 
обл., Луцьк, вул. Шевченка, буд. 
22. Дата торгів: 15.01.2015 09:00 
год. Дод. інформація: https://torgi.
minjust.gov.ua   лот 30284

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: адміні-
стративні приміщення (літ А-1), заг. 
площею 143,1 м2 за адресою: Во-
линська обл., Луцьк, вул. Шевченка, 
буд. 22. Дата торгів: 15.01.2015 09:00 
год. Дод. інформація: https://torgi.
minjust.gov.ua   лот 30283

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: адмі-
ністративно - побутовий корпус 
(літ Е-2), заг. площею 528,9 м2 за 
адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Шевченка, буд. 22. Дата торгів: 
15.01.2015 09:00 год. Дод. інформа-
ція: https://torgi.minjust.gov.ua   лот 
30287

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: збірно 
- розбірний металопавільйон 
(літ І-1), заг. площею 206,0 м2 за 
адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Шевченка, буд. 22. Дата торгів: 
15.01.2015 09:00 год. Дод. інформа-
ція: https://torgi.minjust.gov.ua   лот 
30289

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: актовий 
зал (літ К-1), заг. площею 163,0 м2 
за адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Шевченка, буд. 22. Дата торгів: 
15.01.2015 09:00 год. Дод. інформа-
ція: https://torgi.minjust.gov.ua   лот 
30290

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: матері-
альний склад (літ Ж-1), заг. площею 
183,2 м2 за адресою: Волинська 
обл., Луцьк, вул. Шевченка, буд. 
22. Дата торгів: 15.01.2015 09:00 
год. Дод. інформація: https://torgi.
minjust.gov.ua   лот 30288

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів 
з продажу предмету іпотеки: це-
гляний склад (літ В-1), заг. площею 
114,8 м2 за адресою: Волинська 
обл., Луцьк, вул. Шевченка, буд. 
22. Дата торгів: 15.01.2015 09:00 
год. Дод. інформація: https://torgi.
minjust.gov.ua   лот 30285

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: гараж 
(літ Д-1), заг. площею 71,4 м2 за 
адресою: Волинська обл., Луцьк, 
вул. Шевченка, буд. 22. Дата торгів: 
15.01.2015 09:00 год. Дод. інформа-
ція: https://torgi.minjust.gov.ua   лот 
30286

  "Держінформ'юст" оголошує про 
проведення електронних торгів з 
продажу предмету іпотеки: при-
міщення (літ Г-1), заг.площею 33,6 
м2 за адресою: Волинська обл., 
Луцьк, вул. Шевченка, буд. 22. Дата 
торгів: 15.01.2015 09:00 год. Дод. 
інформація: https://torgi.minjust.
gov.ua   лот 30291


