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Напередодні Дня військової розвід-
ки України кореспонденти «Вечірки» 
спілкувалися з одним із її засновни-
ків – президентом Фонду ветеранів 
воєнної розвідки, фундатором воєн-
но-дипломатичної служби України 
генерал-майором Юрієм Левченком, 
який присвятив понад 30 років свого 
життя улюбленій професії

– Юрію Тимофійовичу, з чого і коли 
починалася українська розвідка? 

– 7 вересня 1992 року був підпи-
саний указ Президента України про 
створення Управління військово-
стратегічної розвідки. Люди мого 
покоління, та й молодші за мене, всі 
ми вихідці з лав розвідників Голов-
ного розвідувального управління 
СРСР. Але з набуттям Україною 
незалежності постало питання про 
створення власної розвідувальної 
структури. На той момент ні у кого 
не було ані достатніх знань, ані до-
свіду створення розвідки держав-
ного рівня. Три військові округи, 
які були на території України, 
– Київський, Прикарпатський та 
Одеський, мали свою розвідку, але 
це були локальні структури. 

Складність полягала і в тому, 
що у силу специфіки діяльності 
розвідка завжди була закрита. Це 
зараз стали писати про розвідників, 
а в Радянському Союзі прочитати 
інтерв’ю з людиною нашої професії 
було неможливо. Перший розвід-
ник, про якого дізналася країна, був 
Ріхард Зорге. Потім стало відомо 
про Льва Маневича, далі з’явилася 
публікація про Євгена Березняка 
(майора Вихора). Тобто ніяких 
допоміжних матеріалів, документів 
у творців української розвідки спо-
чатку не було. 

– Хто, на вашу думку, відіграв важ-
ливу роль у становленні військової 
розвідки країни? 

– Я вважаю, що велика заслуга 
в цьому нашого першого Прези-
дента Леоніда Кравчука, свого часу 
начальника Генерального штабу 
Анатолія Лопати і міністра оборони 
Олександра Кузьмука. Вони зро-

били все можливе, щоб 
наша розвідка відбулася. 
Першим начальником 
Головного управління був 
призначений Олександр 
Скіпальський. І в колек-
тиві, який зібрався і ство-
рював наше Управління 
в 1990-і роки, практично 
не було випадкових 
людей. Усі працювали як 
єдиний організм, днями 
і ночами. Потрібно було 
робити все паралельно: 
і саму структуру роз-
робляти, і військово-ди-

пломатичну службу в посольствах 
облаштовувати. 

– А як ви стали розвідником? Не-
вже мріяли про це з дитинства? 

– Чомусь вважається, що вхо-
дження у професію розвідника 
відбувається у молодих людей 
завдяки захопленням легендарними 
персонажами, такими, як, примі-
ром, Штірліц. У мене цього не було. 
Я читав військові книжки, захоплю-
вався розвідниками як усі нормаль-
ні люди. Але щоб я спав і бачив 
себе одним із них, – такого не було 
ніколи. Обставини склалися таким 
чином, що вже будучи старшим 
лейтенантом і командиром роти я 
пройшов складну систему відбору і 
став розвідником. 

16 років прослужив на Далекому 
Сході, а потім тут, в Україні. Прой-
шов шлях від командира батальйо-

ну до заступника начальника штабу 
армії. Багато років був заступником 
начальника Головного управління 
розвідки МО України, два роки – 
військовим аташе у Словаччині. 
Служба під час далекосхідного 
періоду була складною, але цікавою. 
До нас приходили кращі хлопці, які 
призивалися в армію здебільшого з 
України. Навантаження на них було 
колосальне – тренування, навчання, 
стрибки з парашутом. У Дале-
косхідному окрузі була постійна 
бойова готовність. 

– Які якості або вміння вважаєте 
найголовнішими для розвідника? 

– Суто людські. У нас робота роз-
відника дуже героїзована. Воно, на-
певно, так і має бути. Але насправді 
це звичайна робота, пов’язана з 
постійною напругою, з необхід-
ністю слідувати якимось встанов-
леним правилам. Розвідка – це не 
стрілянина й погоні, це, насамперед, 
робота з інформацією: отримання, 
обробка та доведення її до замовни-
ка. Хоча у сучасних молодих людей, 
які дивляться фільми та читають 
книжки (або вже не читають?), ви-
кристалізувався образ розвідника 
на кшталт такого собі суперагента 
Джеймса Бонда, який постійно роз-
важається, – віскі, жінки, стрільба 
від стегна... 

– Але це зовсім не так? 
– Звісно. Це професія дуже 

складна, відповідальна і виснажли-

ва. Пригадую, коли створювалася 
наша військово-дипломатична 
служба і я керував підготовкою та 
відправкою людей для роботи за 
кордон, доходило до того, що спати 
не міг. Я завжди дотримувався та-
кого правила і навчав цього інших: 
розвідник закінчується тоді, коли 
лунає перший постріл. Ми повинні 
прийти, вирішити задачу, піти, і 
щоб ніхто про це не знав. Розвід-
ники, що стріляють, бувають тільки 
у кіно. 

– Ви багато років очолюєте Фонд 
ветеранів воєнної розвідки. Які най-
головніші його досягнення? 

– У нас не прийнято обговорю-
вати і вираховувати «досягнен-
ня» в роботі – ми звикли робити 
свою справу без зайвої реклами. 
Просто знайшли 15 розвідників 
Великої Вітчизняної, взяли їх під 
свою опіку. Кожен із них – цікава і 
яскрава особистість. Про кожного 
можна окрему книгу написати, що 
ми і робимо. Адже розвідник, який 
пройшов усю війну, – це вже саме 
по собі рідкісне явище. 

2010 року ми створили Видав-
ничий дім «Військова розвідка». 
За цей час видано 11 книжок: 9 
спогадів ветеранів та 2 – з історії 
військової розвідки. Цього року 
вважаємо великим успіхом ви-
дання прекрасної книги спогадів 
першого начальника Генерального 
штабу Збройних сил України Ана-
толія Лопати «Записки начальника 

Генерального штаба Вооруженных 
Сил Украины». 

Маю назвати тих, хто не шко-
дуючи сил і часу працює в інте-
ресах ветеранів. Це Юрій Ярухін, 
Володимир Раєвський, Володимир 
Колотило, Григорій Москален-
ко, Валерій Маркін та інші. Про 
кожного з них можна написати не 
одну статтю. 

– З висоти свого досвіду оцініть, 
будь ласка, дії нинішньої української 
розвідки. 

– По-перше, розвідка – це за-
няття абсолютно не публічне. 
Оцінювати роботу її організаторів 
і якість можна тільки за результа-
тами, які стають відомими. Аналіз 
дій сьогоднішніх розвідників 
можна буде зробити тільки через 
деякий час, коли нинішні події 
стануть історією. Разом з тим, не 
можна не відзначити, що сьогодні 
військова розвідка вперше за роки 
свого існування ведеться в умовах 
війни. Тим більше війни, аналогів 
якій майже немає. Коли є агресор, 
який заперечує свою причетність 
до подій, коли немає лінії фронту, 
коли зовсім непросто розібрати-
ся хто в тилу за нас, а хто проти. 
Одначе розвідники дуже швидко 
вчаться і, я переконаний, успішно 
виконують поставлені завдання. 
Немає сумнівів, що вони внесуть 
гідний вклад у перемогу над си-
лами терору і агресорами різних 
мастей. 

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ


