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23 серпня — День Державного прапора України

Дослідники слов’янської історії

стверджують, що на прапорах Ки�

ївської Русі домінували жовтий і

блакитний кольори, особливо з ча�

су прийняття християнства. Жов�

тий символізував родючу землю,

синій небо і волелюбність народу.

З часом ці два кольори набувають

значення державних. Жовтий і си�

ній з’являються у розписах церков,

іконостасів і переважають у масо�

вому виготовленні тканин та гер�

бах українських земель: блакитний

щит із золотим хрестом входив до

гербів Полісся і Підляшшя, золо�

тий лев і орел — Львова і Пере�

мишля. Понад сто дворянських ук�

раїнських родів мали жовто�бла�

китні барви і понад п’ятдесят —

комбіновані: релігійно злато�бла�

китне у поєднанні з червоним,

чорним і сріблястим. Так, символі�

ка роду Богунів мала сині кольори

у поєднанні із золотим кавалер�

ським хрестом. На дворянській

символіці знатного роду Кочубеїв

був щит, розсічений на золоте і

блакитне поля. Сині щити на своїх

геральдичних знаках мали Дво�

рецькі, Долинські та багато інших

українських дворян. 

У кінці XIII та на початку XIV сто�

ліття з’являються прапори чотири�

кутної форми з клинковими по�

лотнищами на вільному кінці, де

вперше компактно поєднуються

синій і жовтий кольори. Історія

засвідчила їх 15 липня 1410 року

на бранному полі під Грюнваль�

дом. Історичний розвиток україн�

ської геральдики часів козаччини

набув особливого значення. Це

пов’язано насамперед з державот�

ворчими процесами, які відбували�

ся під час національно�визвольної

революції під проводом Богдана

Хмельницького. Тоді з’являються

корогви�козацькі знамена, під яки�

ми запорожці ходили через Чорне

море до Константинополя, воюва�

ли проти турків і татар. Навколо

них розгорталися найкривавіші,

найзапекліші бої, бо втрата прапо�

ра прирівнювалася до поразки. За�

Êîæíà íàö³ÿ, âèáîðþþ÷è íåçàëåæí³ñòü ³ áóäó-
þ÷è äåðæàâó, îáèðàº ñèìâîëè ñâîº¿ ºäíîñò³ é
ñèëè, ÷åñò³ é ã³äíîñò³, òðàäèö³é äåðæàâîòâî-
ðåííÿ, äóõîâíîñò³ òà ìîðàëüíîñò³. Äî äåðæàâ-
íèõ ñèìâîë³â áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè â ñó÷àñíîìó
ñâ³ò³ íàëåæàòü Äåðæàâíèé ãåðá, Äåðæàâíèé
ã³ìí òà Äåðæàâíèé ïðàïîð. Çà äàâí³õ ÷àñ³â êî-
ë³ð íàáóâ ñâîãî äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ â ïåðøó
÷åðãó íà â³éñüêîâèõ çíàìåíàõ — ñòÿãàõ. 
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порожці, як люди, що повністю

присвятили себе священній війні

за Україну, дотримувалися її звича�

їв і символіки — зодягалися у чер�

воно�малиновий одяг і мали, крім

мирного жовто�блакитного, бойо�

вий червоно�малиновий стяг. Геть�

ман мав срібно�білий прапор, вій�

ськово�магнатські формування —

червоно�білий, а військово�народ�

ні — червоно�чорний. Збереглися

описи 14�ти прапорів Київського

полку періоду Визвольної війни

1648–1654 років, чотири з яких

поєднують блакитні і жовті кольо�

ри, а ще на трьох зображений герб

Києва — лук зі стрілою (Куша).

На початку XVIII століття бла�

китні полотнища із золотим чи

жовтим зображенням хрестів та

інших знаків — небесних світил,

зброї, святих Михаїла та Юрія —

стали переважати. Проте поєднан�

ня кольорів синього характерне

для знамен козацької старшини,

вони переважають на знаменах

графа Безбородька, гетьманів Ми�

хайла Дорошенка, Івана Брюхо�

вецького, Кирила Розумовського

та більшості козацьких полків. По�

чинаючи з часів козаччини поєд�

нання жовто�блакитних кольорів

поступово домінує на українських

прапорах і клейнодах.

ÑÈÍ²É ² ÆÎÂÒÈÉ — 
ÊÎËÜÎÐÈ «Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß»
Першу спробу створити жовто�

блакитний прапор з двох горизон�

тальних смуг сучасної форми здій�

снила Руська Рада, яка розпочала

боротьбу за відродження україн�

ської нації. У Львові в залі духовної

семінарії, прикрашеної синьо�

жовтими прапорами, відбувся з’їзд

«ста руських вчених». У Станіславі

на відкритті відділу Руської Ради

студенти носили жовто�сині ко�

карди та золотого кольору леви на

голубих стяжках. Отже, національ�

ні синьо�жовті прапори стають ко�

льорами «відродження нації». На

рубежі XIX–ХХ століть вони широ�

ко використовуються спочатку в

західноукраїнських землях, а зго�

дом Лівобережній та у Східній Ук�

раїні. 

Незважаючи на заборону росій�

ського уряду українці підняли жов�

то�блакитні знамена під час свят�

кування 100�річного ювілею Тара�

са Шевченка. 25 березня 1917 року

жовто�блакитні й малинові запо�

розькі прапори вже супроводжува�

ли маніфестації в багатьох містах

імперії, в тому числі й двадцятити�

сячну демонстрацію у Петрограді.

Саме під жовто�блакитним стягом

українські солдати вирушили в

травні 1917 року на російсько�ні�

мецький фронт. Під ним вони ви�

шикувалися в Кам’янці�Поділь�

ському перед штабом Верховного

Головнокомандувача. Генерал Бру�

силов, взявши до рук жовто�бла�

китний стяг, виголосив промову до

солдатів: «Під цим прапором я бачу

гідне козацьке військо українців,

яке, сподіваюсь, допоможе мені

важкої години боротьби за благо

усього народу. Слава українському

війську!». Вже 1 липня 1917 року 6�

й український корпус російської

армії був кинутий у наступ під жов�

то — блакитними прапорами і з

першого ж удару корпус захопив

три лінії німецько�австрійських

окопів. У бою під однаковими зна�

менами зіткнулися російські й авс�

трійські українці — однокровних

братів «гнали вбивати один одно�

го». Це спричинило унікальний

феномен, який отримав назву

«братання», і, поширившись на ін�

ші фронти, став характерною оз�

накою кінця Першої імперіаліс�

тичної війни.

22 березня 1918 року Україн�

ська Центральна Рада затвердила

синьо�жовтий прапор в якості

державного. Через місяць він був

піднятий на флагмані Чорномор�

ської ескадри, а згодом жовто�

блакитні військові знамена зама�

йоріли над армійськими військо�

вими підрозділами. 13 листопада

того ж року блакитно�жовтий

прапор став державним символом

ЗУНР, а 20 березня 1920 року —

Закарпатської України. На україн�

ських землях, що входили до скла�

ду Польщі, Чехословаччини та Ру�

мунії, жовто�блакитні знамена ви�

вішуються з нагоди національних

свят, під ними з хлібом�сіллю зус�

трічали західні українці радянські

війська у 1939 році. Однак радян�

ська влада заборонила українську

національну символіку.

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 
Ï²Ä ×ÅÐÂÎÍÈÌ ÑÒßÃÎÌ

Після встановлення радянської

влади в березні 1919 року третій

всеукраїнський з’їзд рад затвер�

див остаточну редакцію першої

Конституції Радянської України,

34 стаття якої подавала такий

опис прапора: «Державний пра�

пор України являв собою червоне

полотнище, у лівому верхньому

куті якого були розміщені золоті

букви простого рубаного шриф�

2

АКТУАЛЬНО

«Ï³ä öèì ïðàïîðîì ÿ áà÷ó ã³äíå êîçàöüêå
â³éñüêî óêðà¿íö³â, ÿêå äîïîìîæå ìåí³ âàæêî¿
ãîäèíè ó áîðîòüá³ çà áëàãî íàðîäó. Ñëàâà
óêðà¿íñüêîìó â³éñüêó!».

Ãåíåðàë Áðóñèëîâ



ту — «У.С.С.Р.». У подальшому дер�

жавний прапор УРСР Так, згідно з

Указом Президії Верховної Ради

від 21 листопада 1949 року та за�

коном від 5 липня 1950 року у

верхній частині символу була

розміщена ребриста п’ятикутна

зірка, а внизу на стрічці — золо�

тий напис «Українська РСР». Про�

летарський девіз містився на двох

стрічках і подавався двома мова�

ми — російською та українською.

Серп і молот були загальносоюз�

ними особливостями, національ�

ні ж відображала лише синенька

смуга, розміщена на третині по�

лотнища.

Процеси «перебудови», які роз�

почалися в Україні в кінці 80�х

роках минулого століття, сприя�

ли широкому національному під�

несенню. З ініціативи поета Бо�

риса Олійника головний ідеолог

компартії України Леонід Крав�

чук 3 червня 1989 року подав на

розгляд політбюро доповідну за�

писку «Про національну символі�

ку», в якій вказувалося, що остан�

нім часом «пожвавилися спроби

деяких самодіяльних об’єднань

нав’язати населенню республіки

думку про те, що єдиною загаль�

нонаціональною символікою Ук�

раїни є синьо�жовтий прапор».

Пропонувалося погодитися з

фактом існування української на�

ціональної символіки, але відсто�

ювати «радянську символіку, як

державну». В Україні розгорнула�

ся широка дискусія, даючи дозвіл

на яку керівництво комуністич�

ної партії розраховувало нав’яза�

ти народним масам власну точку

зору. Проте в республіці з’явилася

сила, яка не дозволила позбавити

національну символіку політич�

ного підтексту — Народний Рух

України за перебудову. Визволь�

ний рух набирав все більшого

розмаху. 16 липня 1990 року Вер�

ховна Рада УРСР ухвалила Декла�

рацію про державний суверенітет

України. На порядок денний пре�

зидії Київради було внесено пи�

тання про національну символіку

і використання її в столиці.

Близько 30 тисяч киян зібралися

на Хрещатику і чекали на її рі�

шення. О сьомій годині вечора бі�

ля Київради поряд з червоним

прапором УРСР замайорів синьо�

жовтий прапор. Це засвідчувало

перехідний характер історично�

го моменту. 

«×ÈÑÒÅ ÍÅÁÎ ² ÇÅÌÍÈÉ ËÀÍ»
— «ÏÐÎÑÒÀ ÆÈÒÒªÂÀ

ÐÅÀËÜÍ²ÑÒÜ…»
В серпні 1991 року, після невда�

лої спроби московських путчистів

захопити владу, Верховна Рада

УРСР зібралася на надзвичайну се�

сію. У приміщення парламенту

представники від Народного Руху

України внесли синьо�жовтий пра�

пор як символ розриву з тоталітар�

ним режимом. Компартійно�ра�

дянській номенклатурі, яка перева�

жала серед народних депутатів, до�

велося під час проголошення

незалежності фактично солідари�

зуватися з історичною спадщиною

УНР. 1 вересня того ж року Верхов�

на Рада України постановила: «У

зв’язку з проголошенням Верхов�

ною Радою України Акта про Неза�

лежність України, до прийняття

Конституції України та проведення

всенародного референдуму про

нову державну символіку, підняти

над будинком Верховної Ради істо�

ричний національний синьо�жов�

тий прапор, що символізує миро�

любну українську державу в образі

чистого неба і земного лану». Так

було започатковано відмову держа�

ви, що народжувалася, від радян�

ських геральдичних атрибутів.

28 січня 1992 року, коли почала

роботу чергова сесія Верховної Ра�

ди, синьо�жовтий прапор був зат�

верджений як державний прапор

України. Переконуючи своїх колег,

перший президент України Леонід

Кравчук висловився так: «Прапор,

за який пропонується голосувати,

вже працює, хочемо ми цього чи

ні. Без цього прапора, зараз, повір�

те, і в дипломатичному, і в правово�

му, і в міжнародному та реальному

житті стає вже не просто важко, а

соромно і смішно. Це є реальність.

Проста життєва реальність...»

Однією з перших була прийнята

Постанова Верховної Ради Украї�

ни «Про Державний прапор Украї�

ни», де затверджено тільки опис

сучасного Державного Прапора,

що являє собою «...прямокутне по�

лотнище, яке складається з двох

рівних за шириною горизонталь�

но розташованих смуг: верхньої —

синього кольору, нижньої�жовто�

го кольору, із співвідношення ши�

рини прапора до його довжини».

Однак порядок його використан�

ня не був врегульований. У голов�

ному законодавчому акті країни —

Конституції, прийнятій 28 червня

1996 року, зазначено, що держав�

ними символами є Державний

прапор, Державний герб та Дер�

жавний гімн України. Постанова

Верховної Ради «Про встановлен�

ня державної символіки на фаса�

дах і приміщенні Верховної Ради

України» від 21 січня 2000 року

майже через десять років після

здобуття незалежності законодав�

чо закріпила заміну старої радян�

ської символіки на нову — симво�

ліку незалежної України. 2004 року

Указом Президента України вста�

новлено День Державного Прапо�

ра України, який відзначається що�

року 23 серпня — напередодні Дня

Незалежності України.

Сьогодні наш прапор з написом

«Україна» майорить на вершинах

Гімалаїв, Ельбрусу і Кіліманджаро,

а блакитно�жовта барва, як україн�

ська національна, утвердилась на

всіх материках планети.

Ï³äãîòóâàâ Âëàä ÂÎËÎØÈÍ

Â ñåðïí³ 1991 ðîêó ó ïðèì³ùåííÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðåäñòàâíèêè â³ä

Íàðîäíîãî Ðóõó Óêðà¿íè âíåñëè
ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð ÿê ñèìâîë

ðîçðèâó ç òîòàë³òàðíèì ðåæèìîì.
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Повітряні Сили були створені

1 грудня 2004 року на підставі рі�

шення Ради національної безпеки і

оборони України та Указу Прези�

дента України від 10 червня 2004

року № 641/2004 «Про введення в

дію рішення Ради національної

безпеки і оборони України «Про

реалізацію заходів щодо реформу�

вання Збройних Сил України у

2004 році». Розпочався складний

шлях утворення та становлення.

Зміни, що відбувалися протягом

цього періоду, мали системний ха�

рактер і охоплювали широке коло

питань, пов’язаних з удосконален�

ням системи управління та підго�

товки військ, збереженням їх мо�

більності та боєздатності. Разом з

тим, це проходить у відповідності з

Державною програмою розвитку

Збройних Сил України, Програ�

мою розвитку Повітряних Сил на

2006–2011 роки, з урахуванням

положень Стратегічного замислу

та Стратегічного плану застосу�

вання Збройних Сил України і дос�

віду міжнародного військового

співробітництва.

На сьогодні з упевненістю можна

сказати, що Повітряні Сили відбу�

лися як вид і впевнено виконують

покладені на них завдання. Щодня

понад 2 тис. осіб особового складу

та 400 одиниць озброєння і вій�

ськової техніки залучаються до не�

сення бойового чергування по за�

хисту повітряного простору нашої

держави, а черговими силами здій�

снюється супроводження до 1500

повітряних цілей.

Готовність чергових сил до вико�

нання завдань неодноразово пере�

віряли Президент України — Вер�

ховний Головнокомандувач Зброй�

них Сил України, Міністр оборони

України, начальник Генерального

штабу — Головнокомандувач

Збройних Сил України, Голова Ра�

ди Національної безпеки та оборо�

ни України. Результати перевірок

АКТУАЛЬНО

ІІвваанн  РРУУССННААКК::
««««ЗЗЗЗааааххххооооддддииии    зззз     ббббооооййййооооввввооооїїїї
ппппііііддддггггооооттттооооввввккккииии    ннннааааббббууууллллииии    ннннооооввввооооїїїї
яяяяккккоооосссстттт іііі     ччччеееерррреееезззз     ооооддддннннооооччччаааассссннннееее
ззззаааассссттттооооссссуууувввваааанннннннняяяя
ппппііііддддррррооооззззддддіііілллліііівввв    уууусссс ііііхххх    
ррррооооддддіііівввв    ППППооооввввіііі ттттрррряяяянннниииихххх    ССССиииилллл
уууу вввв ззззааааєєєєммммоооодддд іііі їїїї     
зззз     іііінннншшшшииииммммииии    ввввииииддддааааммммииии»»»»

2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України

Ç îãëÿäó íà íîâ³òí³é äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ àâ³àö³¿
³ çàñîá³â ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè â âîºííèõ
êîíôë³êòàõ ð³çíîãî ìàñøòàáó, ó òðàâí³ 2005
ðîêó çàâåðøåíî ñòâîðåííÿ íîâîãî âèäó Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè — Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë. ×àñòèíè òà
ï³äðîçä³ëè íîâî¿ ñòðóêòóðè ïîºäíàëè ó ñîá³ áà-
ãàòîð³÷í³ áîéîâ³ òðàäèö³¿ òà ïîòóæíó âîºííî-íà-
óêîâó äóìêó. Îá’ºäíàííÿ Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ
Ñèë òà Â³éñüê Ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè äîçâî-
ëèëî Çáðîéíèì Ñèëàì Óêðà¿íè ïåðåéòè äî ñó-
÷àñíî¿ òðèâèäîâî¿ ñòðóêòóðè. Íà ñüîãîäí³ Ïîâ³ò-
ðÿí³ Ñèëè — íàéá³ëüø ìîá³ëüíèé âèä, ÿêèé çà
áóäü-ÿêèõ óìîâ çàëèøèòüñÿ íîñ³ºì áîéîâîãî
ïîòåíö³àëó íàøî¿ äåðæàâè, ºäèíèì âèäîì
Çáðîéíèõ Ñèë ,ÿêèé â ìèðíèé ÷àñ âèêîíóº áî-
éîâå çàâäàííÿ ç îõîðîíè ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó
òà ïðèêðèòòÿ âàæëèâèõ äåðæàâíèõ îá’ºêò³â.



незмінно підтверджують готов�

ність та спроможність виконувати

поставлені завдання. Так, у 2008

році Верховний Головнокоманду�

вач Збройних Сил України особис�

то перевірив бригаду тактичної

авіації, яка дислокується у м. Ва�

сильків. В ході роботи перевірявся

стан несення бойового чергуван�

ня. За результатами роботи дано

високу оцінку підготовки льотного

складу бригади. Високу оцінку от�

римали дії підрозділів Повітряних

Сил у ході тактичного навчання з

30�ї омбр 8�го армійського корпу�

су Сухопутних військ ЗС України

на Рівненському полігоні. 

Протягом п’яти років у підготов�

ці військовослужбовців повітря�

них Сил переважали командно�

штабні навчання на місцевості та

на картах з практичним залучен�

ням військ. Ресурси зосереджува�

лись на проведенні комплексних,

міжвидових навчань в умовах, мак�

симально наближених до реаль�

них. Найбільш масштабними захо�

дами підготовки військ (сил) та ор�

ганів управління всіх рівнів були

«Реакція�2005», «Чисте небо�2006»,

«Артерія�2007», «Рішуча дія�2008»,

«Морський вузол�2008». Реалізація

спланованого комплексу заходів

підготовки дозволила підтримати

належний рівень польового та по�

вітряного вишколу особового

складу.

Успішно проведено бойові

стрільби підрозділів зенітних ра�

кетних військ на полігонах «Чау�

да», «Телемба», «Ашулук» (Росія),

пуски ракет класу «повітря�повіт�

ря», бомбометання авіаційними

екіпажами. Підвищення професій�

ної підготовки особового складу

з’єднань, військових частин та ус�

танов спрямовувалось на виконан�

ня основних вимог — багатофун�

кціональності, мобільності та су�

місності з іншими видами Зброй�

них Сил. 

Заходи з бойової підготовки на�

були нової якості через їх ком�

плексність, тобто одночасне зас�

тосування підрозділів усіх родів

Повітряних Сил — авіації, зеніт�

них ракетних і радіотехнічних

військ у тісній взаємодії з підрозді�

лами інших видів. З 2006 року зап�

роваджені нові засади підготовки

військ (сил), що вплинуло на орга�

нізацію, зміст роботи, критерії

оцінки готовності з’єднань (вій�

ськових частин) до виконання

завдань за призначенням. Це

впроваджувалося на фоні заходів

щодо оптимізації складу, структу�

ри та чисельності військових ор�

ганізмів Повітряних Сил. Разом з

тим, у процесі реформування не

допущено зменшення укомплек�

тованості особовим складом ниж�

че рівня 90–92%. Впровадження

Концепції кадрової політики та

перехід на принципово нову сис�

тему кадрового забезпечення —

кадровий менеджмент централі�

зованого типу дозволили успішно

здійснити перехід на комплекту�

вання військовослужбовцями вій�

ськової служби за контрактом 11

військових частин, укомплектова�

ність яких військовослужбовцями

контрактної служби в середньому

складає 95–97відсотків. 

Одночасно з розбудовою виду

формувалась логістика Повітря�

них Сил, яка взяла на себе функції

матеріально�технічного забезпе�

чення по окремих номенклатурах

здійснює забезпечення також ін�

ших видів та установ Збройних

Сил. 

Вибудовуючи майбутнє, коман�

дування Повітряних Сил ЗС Украї�

ни постійно приділяло увагу наяв�

ним викликам та потенційним заг�

розам. Щорічно, починаючи з

2005 року проводяться двосторон�

ні тренування чергових сил з про�

типовітряної оборони Повітряних

Сил і чергових сил з протиповітря�

АКТУАЛЬНО

Íà ïîë³ãîíàõ «×àóäà», «Òåëåìáà»
òà «Àøóëóê» ï³äðîçä³ëàìè çåí³òíèõ
ðàêåòíèõ â³éñüê óñï³øíî ïðîâåäåí³
áîéîâ³ ñòð³ëüáè òà áîìáîìåòàííÿ.



ної оборони Військово�Повітря�

них Сил і протиповітряної оборо�

ни Російської Федерації з питань

протидії порушникам державного

кордону та порядку використання

повітряного простору, надання до�

помоги повітряним суднам за фор�

с�мажорних обставин. У цьому ро�

ці вперше сплановано подібні тре�

нування з черговими силами Рес�

публіки Білорусь.

Практично постійною є робота

по забезпеченню вибухопожежо�

безпеки арсеналів, баз та складів

озброєння. Протягом цих років

Повітряні Сили провели значний

обсяг робіт по обладнанню місць

зберігання боєприпасів. Починаю�

чи з 2007 року щорічно проводять�

ся тактико�спеціальні навчання з

арсеналами базами та складами

(2007 рік — с. Людавка Жмерин�

ського району, 2008 рік — м. При�

луки Чернігівської області, 2009

рік — смт Озерне Житомирської

обл.), в ході яких удосконалюються

теоретичні знання та практичні

навички особового складу, нала�

годжується взаємодія з іншими вій�

ськовими частинами гарнізонів,

органами місцевої влади, МНС,

СБУ, МВС щодо спільних дій з пи�

тань організації та здійснення за�

ходів з ліквідації наслідків надзви�

чайних ситуацій. Крім того, до нав�

чань запрошуються керівники ор�

ганів військового управління та ко�

мандири інших військових частин,

які вивчають методику проведення

тактико�спеціальних навчань, з

тим, щоб, у військових частинах

проводити тренування та навчан�

ня з відпрацюванням елементів

ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій.

Важка фінансово�економічна

криза в країні змушує зайвий раз

визнати: модернізація авіаційної

техніки під час виконання її ре�

монту на сьогодні є найбільш

ефективним заходом підвищення

бойового потенціалу. Призначен�

ня коштів цього року є рекордни�

ми щодо мінімізації витрат на за�

безпечення бойової підготовки

авіаційних частин. Фактично По�

вітряні Сили фінансуються на рів�

ні, який дозволяє зосередити зу�

силля тільки на підтриманні

справності існуючого парку озб�

роєння і техніки.

Попри всі негаразди сьогодні

вже піднялися у повітря перші

зразки модернізованих літаків

МіГ�29, Су�25 та Л�39. Завдяки по�

ліпшенню характеристик двигунів,

новому навігаційному, прицільно�

му обладнанню та засобам реєс�

трації польотної інформації мо�

дернізовані літаки дозволяють з

більшою ефективністю виконува�

ти бойові завдання.

Проводиться робота щодо дооб�

ладнання літаків Іл�76МД та АН�24,

АН�26, АН�30 до вимог ІКАО. При

цьому також застосовується стра�

тегія максимального залучення

вітчизняних виробників. Так, якщо

на перших дообладнаних літаках

частково використовувалось об�

ладнання іноземного виробниц�

тва, то у наступних літальних апа�

ратах — виключно українське, ви�

робництво якого було освоєно в

останні роки.

Повітряні Сили зацікавлені у як�

найшвидшому отриманні військо�

во�транспортного літака Ан�70. На

долю цього проекту випало забага�

то складних випробувань, які мали

не тільки технічні аспекти. Та нез�

важаючи на всі складнощі, проект

просувається вперед. Продовжу�

ються випробувальні польоти на

дослідному зразку, а для потреб

Повітряних Сил на стапелях дер�

жавного підприємства «Київський

авіаційний завод «АВІАНТ» закла�

дено два літаки. 

Досягнуто відповідних успіхів у

рамках міжнародного військового

співробітництва. Так, на рахунку

Повітряних Сил більше 300 захо�

дів військового співробітництва на

багатосторонній та двосторонній

основі, участь у багатонаціональ�

них військових навчаннях, що від�

бувалися в рамках багатосторон�

нього співробітництва, програми

НАТО «Партнерство заради миру»

та навчань НАТО, відкритих для

партнерів. Головним є вивчення

позитивного досвіду передових

країн Європейського Союзу і Пів�

нічноатлантичного Альянсу щодо

реформування і розвитку Повітря�

них Сил, підготовки фахівців для

військової авіації і ППО, проведен�

ня спільних заходів щодо управ�

ління та контролю за повітряним

простором, створення та функціо�

нування сучасної автоматизованої

системи управління військами,

планування миротворчих опера�

цій, операцій з підтримання миру

та надання гуманітарної допомоги. 

Особливістю організації заходів

військового співробітництва ос�

танніх років є використання та

впровадження його результатів в

Ï³ä ÷àñ áåçïðåöåäåíòíî¿ 
óêðà¿íñüêî-äàíñüêî¿ îïåðàö³¿
«Êîçàêè íà êðèç³» â ñêëàäíèõ
ìåòåîóìîâàõ áóëî ïåðåâåçåíî ìàéæå
600 òèñÿ÷ ë³òð³â ïàëüíîãî.
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процесі створення системи управ�

ління Повітряних Сил ЗС України

та практичної підготовки військ.

Незважаючи на вкрай обмежене

фінансування Повітряні Сили про�

вели низку заходів. Так, у березні

2009 року літак Іл�76МД успішно

виконав поставлені завдання під

час спільної українсько�датської

операції «Козаки на кризі» по

транспортуванню пального, в ре�

зультаті якої було перевезено

561 422 л авіаційного гасу, 200 па�

сажирів та 61,2 т інших корисних

вантажів. Польоти проводились

вдень і вночі, в простих і складних

метеоумовах арктичного клімату

міжнародними повітряними лінія�

ми з авіабази ВПС США «Туле» на

данську полярну станцію «Північ»

острова Гренландія. У квітні цього

року літак аеромедичної евакуації

Ан�26 «Віта» спільно з екіпажем та

обслуговуючим персоналом ус�

пішно пройшов оцінку НАТО пер�

шого рівня з оцінкою «взаємосу�

місний».

Вже розпочато планування з

данською стороною наступної

операції «Північний сокіл–2010 по

транспортуванню пального, яка є

логічним продовженням операції

«Козаки на кризі»–2009. 

Оптимізація нового виду Зброй�

них Сил України вимагає перегля�

ду існуючих стереотипів не тільки

з питань ролі та місця авіації в су�

часних умовах, а й пошуку раціо�

нальних організаційно�штатних

структур авіаційних з’єднань. Дос�

від локальних війн та збройних

конфліктів сучасності переконли�

во свідчить про суттєві зміни в ор�

ганізації всебічного забезпечення

дій авіації, підготовки льотного

складу авіаційних частин провід�

них країн світу. Сьогодні Україна

здійснює миролюбну політику,

підтримує добросусідські відноси�

ни з усіма державами та не планує

свої наступальні дії на території су�

сідніх держав. Трансформуються

погляди на форми та способи зас�

тосування Збройних Сил України.

Це обумовлює нагальну потребу

пошуку раціональних організацій�

но�штатних структур авіації, здат�

них забезпечити підвищення виш�

колу льотного складу, покращення

аеродромно�технічного, радіотех�

нічного забезпечення польотів та

досягнення максимальної ефек�

тивності виконання завдань за

призначенням.

З цією метою в Повітряних Си�

лах, відповідно до наказу Міністра

оборони України від 08 квітня 2009

№165 «Про проведення експери�

менту з переформування 114 бри�

гади тактичної авіації, створення

авіаційної бази та їх функціонуван�

ня у складі Повітряних Сил Зброй�

них Сил України у 2009–2010

роках» розпочато проведення від�

повідного експерименту, який пе�

редбачає розподіл функцій з бойо�

вого застосування авіаційних

підрозділів (покладається на авіа�

ційну бригаду) та всебічного забез�

печення застосування і бойової під�

готовки авіаційних підрозділів

(покладається на авіаційну базу).

При цьому командир авіаційної

бригади зосереджуватиме основні

зусилля на питаннях бойової підго�

товки льотного складу та застосу�

ванні авіаційних підрозділів. У свою

чергу, питання всебічного забезпе�

чення дій авіації, які є досить важли�

вими та трудомісткими, покладати�

муться на авіаційну бригаду. 

За такого розподілу, у командира

авіаційної бригади в екстремальних

умовах значно збільшується час на

організацію та планування бойо�

вих дій, а отже підвищується ймо�

вірність виконання поставлених

перед ним завдань. Централізова�

не управлення всебічним забезпе�

ченням дозволить найбільш ефек�

тивного використовувати фінан�

сові ресурси, більш чітко розподі�

ляти матеріально�технічні засоби

в залежності від реальних потреб

авіаційних частин. Запропонована

організаційно�штатна структура

авіаційної бази передбачає можли�

вість приймання на аеродроми аві�

аційної техніки будь�якого типу,

без обмежень в забезпеченні авіа�

ційними засобами ураження та

авіаційним пальним.

Перехід авіаційних частин на

нову організаційно�штатну струк�

туру дозволить розмежувати фун�

кції бойового застосування вій�

ськових частин та функцій всебіч�

ного забезпечення. Крім того, три�

ває реалізація заходів Програми

відновлення діяльності пілотажної

групи «Українські соколи», затвер�

дженої Міністром оборони Украї�

ни 16 липня минулого року, в ме�

жах виділених на ці цілі асигну�

вань. У рамках заходів саме цієї

Програми передбачена підготовка

та участь льотчиків, які відібрані

кандидатами до складу пілотажної

групи, до польотів на МіГ�29 у скла�

ді повітряної колони під час про�

ведення параду військ з нагоди Дня

незалежності України. 

²âàí ÐÓÑÍÀÊ, 

ãåíåðàë-ïîëêîâíèê, äîêòîð â³éñüêîâèõ

íàóê, ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè

³ òåõí³êè Óêðà¿íè, 

êîìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè

АКТУАЛЬНО

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè â ÷àñòèíàõ
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë Âåðõîâíèé

Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ äàâ âèñîêó
îö³íêó ï³äãîòîâêè îñîáîâîãî ñêëàäó.
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Так сталося, що моя участь у цьому

процесі розпочалася з самого по�

чатку створення Міністерства обо�

рони і Збройних Сил України, а

саме з вересня 1991 року, коли в

країні стали широко декларувати

повне і якнайшвидше ядерне розз�

броєння. Так, у Постанові Верхов�

ної Ради від 24 жовтня 1991 року

говорилося: «...Україна проводить

політику, спрямовану на повне

знищення ядерної зброї і компо�

нентів її базування, розміщених на

території України. Вона має намі�

ри виконати це в мінімальні стро�

ки». Звичайно, вже тоді серед час�

тини патріотично налаштованих

депутатів і громадськості перева�

жала думка щодо необхідності за�

лишити ядерну зброю в розпоряд�

женні України. Загалом, у країні

відносно ядерного роззброєння

були різні думки, як серед громад�

ськості, так і військових, і навіть се�

ред фахівців.

У зв’язку з цим вже з кінця

1991 — на початку 1992 року в Ки�

єві велися дослідження щодо мож�

ливості створення автономної

системи управління міжконтинен�

тальними балістичними ракетами

(МБР), що базуються на території

України, незалежно від Москви. Це

угруповання складало 176 стаціо�

нарних МБР: 130 рідинних по

шість боєголовок кожна і 46 твер�

допаливних по десять боєголовок,

які мали дальність польоту до

11 тис. км. Разом з 44 важкими

стратегічними бомбардувальника�

ми ТУ�95 МС (25 од.) і ТУ�160

(19 од.), оснащеними ядерними

крилатими ракетами класу «повіт�

ря�земля» великої дальності

(1080 од.) і кількома сотнями оди�

ниць тактичної ядерної зброї, ук�

раїнське ядерне угруповання за

своєю кількістю і потужністю посі�

дало третє місце в світі після Росії і

США.

Сьогодні це вже не таємниця, але

тоді мало хто знав, що в Центрі

оперативно�стратегічних дослід�

жень, створеному в Головному

штабі Збройних Сил України, на

досить високому науковому рівні

пророблялася ідея забезпечення

українському вищому керівництву

самостійно (на основі власного рі�

шення — в разі потреби) здійснен�

ня пуску МБР. У процесі роботи

стало зрозуміло, що таку систему

можна створити. Однак надалі ана�

ліз деяких технічних факторів,

АКТУАЛЬНО

««««ЯЯЯЯДДДДЕЕЕЕРРРРННННІІІІ     ММММООООЖЖЖЖЛЛЛЛИИИИВВВВООООССССТТТТ ІІІІ »»»» ::::     

6 серпня — Всесвітній День
за заборону ядерної зброї

ілюзії і реальність

22 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó â Êèºâ³, ó Äèïëîìàòè÷-
í³é àêàäåì³¿ ïðè ÌÇÑ Óêðà¿íè çà ï³äòðèìêè
Ôîíäó ³ìåí³ Ôð³äð³õà Åáåðòà ïðîéøëà ì³æíà-
ðîäíà êîíôåðåíö³ÿ íà òåìó «15 ðîê³â
áåç’ÿäåðíîãî ñòàòóñó: äîñâ³ä ³ ãàðàíò³¿ áåçïåêè
Óêðà¿íè», ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 50 ïðåä-
ñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ ³ çàêîðäîííèõ ïîë³òè÷-
íèõ òà ñóñï³ëüíèõ ê³ë, ó òîìó ÷èñë³ êîëèøí³ ì³-
í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè À. Çëåíêî ³
Á. Òàðàñþê òà ³íø³ â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè, ÿê³ â
1990-õ ðîêàõ çàéìàëèñÿ ïèòàííÿìè ÿäåðíîãî
ðîççáðîºííÿ Óêðà¿íè. 

УУУУККККРРРРААААЇЇЇЇННННАААА    &&&&    
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термінів придатності і можливого

збереження ракет, перегляд усього

циклу старту і польоту ракети в

космосі, пролонгація її траєкторії і

визначення точки падіння показа�

ли, що самостійно Україна ці проб�

леми не вирішить. Отже, роботи в

Центрі були припинені.

У цей період Україну відвідують

різні делегації, в основному з Мос�

кви і Вашингтона, загалом зі «шля�

хетною» метою — допомогти виз�

начитися з ядерною зброєю. Але

конкретні установки і дії в цих офі�

ційних і неофіційних представни�

ків двох держав не збігалися. Якщо

головним завданням американців

було довести, що Україна не по�

винна зберігати ядерну зброю і

має якомога швидше визначитися

в цьому питанні, а США можуть до�

помогти в роззброєнні щодо стра�

тегічних МБР, то напрям діяльності

російських делегацій мав інший

характер. Ціль була та сама: Украї�

на не повинна бути ядерною в сен�

сі володіння ядерною зброєю, але

методи переконання були іншими.

Це був силовий тиск: віддайте нам

безоплатно ядерну зброю, вам во�

на не потрібна, бо ви не здатні зас�

тосувати таке угруповання страте�

гічного ядерного озброєння. При

цьому було зрозуміло: Росія праг�

нула того, щоб МБР на території

України залишалися під її контро�

лем і, по суті, складали єдине, керо�

ване з Москви, угруповання. Такий

підхід давав їй значні переваги що�

до скорочення за Договором СНВ�

1, яке можна було виконати за ра�

хунок українських ракет, не змен�

шуючи угруповання на своїй тери�

торії. І в тому, що українські

стаціонарні комплекси — це цілі

першого удару, які зменшили б

кількість таких цілей на території

Росії, і в тому, що МБР зі стартових

позицій на українській території

ніяк не можуть бути націлені на

об’єкти Росії, а тільки більш відда�

лені. Підтекстом цієї аргументації

була, звичайно, і політична мета:

зберегти Україну в полі свого

впливу і не дати США втрутитися в

процес повного ядерного розз�

броєння нашої держави. Російське

керівництво вбачало для себе кон�

кретну небезпеку в іншому — у так�

тичній ядерній зброї, яка знаходи�

лася в Україні, була мобільною і

дальність дії її досягала кількох со�

тень кілометрів. Напевно, з цієї

причини всі тактичні ядерні заря�

ди вже були вивезені на російські

заводи для знищення ще в першій

половині 1992 року. 

Ситуація ж в Україні щодо того,

бути чи не бути їй ядерною, все ще

залишалася невизначеною. Єдиної

думки у керівництва держави не

було. Так, Президент України у сво�

єму листі президенту США від

7 травня 1992 року запевняв, що

«...Україна забезпечить знищення

всієї ядерної зброї, включаючи

стратегічну наступальну зброю,

розміщену на її території». У свою

чергу, прем’єр�міністр України Ле�

онід Кучма, обґрунтовуючи свою

позицію з цього питання, у виступі

в Верховній Раді у 1993 році рату�

вав за збереження в Україні найе�

фективнішої і могутньої складової

українського ядерного потенціа�

лу — 46 твердопаливних МБР

СС–24 (460 ядерних боєголовок).

Аргумент був один — ракети ма�

ють тривалі терміни зберігання, а

тому їх не слід знищувати. Звичай�

но, такий варіант для України був

неприйнятним, адже процес при�

єднання до Договору про нероз�

повсюдження ядерної зброї від

1 липня 1968 року, який обговорю�

вався у країні протягом 1992–1994

років, вимагав повного звільнення

України від усіх видів ядерної

зброї. 

Існували різні думки щодо цього

і в українському парламенті. Патрі�

отично налаштована частина де�

путатів, яка слабко володіла, скажі�

мо, предметом, наполягала на збе�

реженні ядерної зброї в країні,

прагматики сумнівалися. У свою

чергу, США побоювалися, на відмі�

ну від Росії, українських МБР, час�

тина яких була націлена на об’єкти

ураження в Америці. У 1992 році з

ініціативи США в Києві була прове�

дена серія тристоронніх зустрічей

Україна�Росія�США, в ході яких

американці запропонували попе�

редньо обговорити питання про

можливу оплату процесу ядерного

роззброєння України, а також виз�

начення компенсації для Росії. 

Поступово поряд з технічним

вимальовувався і політичний бік

проблеми. Поставало питання: на�

віть якби Україна мала технічні

можливості, проти кого, навіть гі�

потетично, вона може планувати

застосування ядерної зброї між�

континентальної дальності? Адже

ті географічно віддалені цілі для

ракет, на які вони раніше були

спрямовані, перебуваючи у складі

Ракетних військ стратегічного

призначення Радянського Союзу,

залишалися на території держав,

які, за існуючою термінологією, ні�

як не могли бути вже віднесені до

АКТУАЛЬНО

Åñï³í — Ìîðîçîâó: 
«Ìè íå ìîæåìî ïîÿñíèòè íàøèì

ïëàòíèêàì ïîäàòê³â, ÷îìó âîíè
ïîâèíí³ ïëàòèòè çà çíèùåííÿ ðàêåò, 

ÿê³ íà íèõ ñïðÿìîâàí³». 
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«ймовірного супротивника» для

сучасної України. 

Така політична ситуація склала�

ся, по суті, зразу після розпаду

СРСР. Вважаю, що ці політичні обс�

тавини, які доповнили перерахо�

вані вище технічні труднощі, при�

вели до того, що в Україні остаточ�

но визріла думка про повне ядерне

роззброєння. Постало конкретне

запитання: а за які кошти і як це

здійснити? У США, дійсно, з вели�

ким побоюванням ставилися до

наших невпевнених дій. Показо�

вим в цьому сенсі був діалог між мі�

ністром оборони США Лесом Еспі�

ним і його українським колегою

Костянтином Морозовим у Ва�

шингтоні в серпні 1993 року. За

легким ланчем, напевно, вперше

на такому рівні обговорювалося

питання ядерного роззброєння

України і можливої компенсації за

цей сміливий, але поки що не під�

готовлений крок. Відповідь Еспіна

на запитання Морозова про допо�

могу здавалася нелогічною: «Ми не

можемо пояснити нашим платни�

кам податків, чому вони повинні

платити за знищення ракет, які на

них спрямовані». Я запам’ятав ці

слова, хоча здавалося, що таке про�

хання можна тільки заохотити.

І фактично переговорний процес

після цього пішов більш предметно.

Вже наступного року офіційна

українська делегація на чолі з нас�

тупним міністром оборони Украї�

ни Віталієм Радецьким побувала в

США й у штаті Невада в районі дис�

локації угруповання МБР, яке під�

лягало знищенню, взяла участь у

підриві однієї з шахтних устано�

вок. Таким чином, українцям про�

демонстрували, як це робиться. Під

керівництвом місцевої бригади

фахівців шахту безпосередньо пі�

дірвали міністр оборони України і

заступник�помічник міністра обо�

рони США, одночасно натиснув�

ши кнопку підривного пристрою.

Показово, що при цьому була при�

сутня й зацікавлена американська

родина — власники землі, яку дер�

жава взяла у них в оренду на 50 ро�

ків. Ці люди контролювали віднос�

не збереження своєї землі після та�

кого тривалого її використання і

проведеного вибуху. Таким чином,

мета візиту полягала і в тому, щоб

обговорити питання ліквідації уг�

руповання стратегічних МБР на

території України і навіть підібра�

ти бригаду фахівців�підривників. 

Мабуть, є сенс зупинитися на пи�

танні, що, власне, являє собою про�

цес ліквідації МБР і чому треба під�

ривати шахтні установки. Він офі�

ційно визначений у відповідному

Договорі між Радянським Союзом і

США і підлягає безумовному вико�

нанню. Такі складні, громіздкі і до�

рогі операції були, по суті, прове�

дені в Україні до 2000 року з усіма

176 ШПУ і МБР. За загальними

оцінками, це обійшлося США в мі�

льярд доларів. Але в результаті шля�

хом переговорів, пошуку і знай�

дення консенсусу між обома дер�

жавами мирним шляхом було лік�

відоване третє у світі ядерне угру�

повання МБР. 

Процес ядерного роззброєння

України вимагав узгодження і з Ро�

сією. З цією метою в січні 1994 ро�

ку була підписана так звана трис�

тороння Заява президентами Росії,

США й України, яка, по суті, визна�

чала порядок ліквідації ядерного

угруповання в Україні і встановлю�

вала, яка з трьох держав за що від�

повідає і що за це «одержить». Суть

домовленостей зводилася до нас�

тупного: Україна вивозить всі ядер�

ні боєприпаси у Росію, де вони бу�

ли вироблені і мали бути знищені.

За це вона одержує від Росії тве�

ли — пальне для АЕС, що забезпе�

чує їхню роботу протягом визна�

ченого часу. Україна за допомогою

технологій і матеріальної допомо�

ги США приступає до ліквідації

всіх 176 МБР та їх шахтно�пуско�

вих установок. За прийом і ліквіда�

цію ядерних зарядів з України Ро�

сія одержує компенсацію від США в

розмірі 100 млн. доларів, а США —

політично�військовий результат:

знищується третє в світі за величи�

ною ядерне угруповання без сер�

йозних фінансових витрат і полі�

тичних ускладнень для Америки.

Виникає запитання: хто з учасни�

ків цієї знаменної політичної «уго�

ди» більше постраждав, а хто виг�

рав? Виграли, безумовно, США,

програла Російська Федерація. А що

ж Україна? Можна погодитися з

тим, що такі дії зміцнили тоді її по�

літичний авторитет у світі, але тіль�

ки на деякий період. Вже наприкін�

ці 1994 року, а саме 4–5 грудня, в

рамках Будапештського самміту

країн — учасниць ОБСЄ президен�

том Л. Кучмою і лідерами трьох

ядерних держав — Росії, США і Ве�

ликобританії був підписаний мемо�

рандум «Про гарантії безпеки Укра�

їни у зв’язку з приєднанням України

до Договору про нерозповсюджен�

ня ядерної зброї». Це мав бути доку�

мент, який фіксував зобов’язання

ядерних держав щодо національної

безпеки України відповідно до за�

гальноприйнятих принципів між�

народного права. Крім того, у цей

же день в однобічному порядку га�

рантії безпеки були надані Україні

Францією і Китаєм. На жаль, цього,

як показав подальший розвиток по�

АКТУАЛЬНО

Íà ïî÷àòêó 90-õ íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè áàçóâàëîñÿ 176 ì³æêîíòè-
íåíòàëüíèõ áàë³ñòè÷íèõ ðàêåò
ç äàëüí³ñòþ ïîëüîòó äî 11 òèñ. êì.



дій на міжнародній арені, не відбу�

лося. Пояснення ядерних держав,

які підписали меморандум, зводять�

ся до того, що не був створений від�

повідний «механізм».

Позбавившись ядерної зброї,

здатної відігравати роль стриму�

вання і навіть попередження напа�

ду агресора, Україна повинна була

створити звичайний (без’ядер�

ний) військовий компонент, який

би деякою мірою служив факто�

ром стримування нападу. Цей екві�

валент, як показує світовий досвід,

може базуватися на використанні

найбільш ефективних родів військ

зі звичайним озброєнням: ракет�

них військ, ударної авіації, тобто

сил, які мають високу ефектив�

ність, маневреність, оперативність

і точність застосування. У цьому

зв’язку позитивним моментом для

України можна вважати збережен�

ня права на виробництво й осна�

щення армії ракетними установка�

ми типу «земля�земля», які мають

дальність застосування до 500 км і

відповідають вимогам Договору

про РСМД до класу ракет малої

дальності. Насправді ж в Україні

поки що немає достатнього еквіва�

лента навіть тактичній ядерній

зброї у вигляді звичайних ефек�

тивних озброєнь. Тільки в

2008–2009 роках з’явилося розу�

міння необхідності цього. Безу�

мовно, зовнішньої небезпеки для

України, подібній до загрози зас�

тосування СЯС в Європі, немає, але

деградація армії, постійне знижен�

ня боєздатності цього основного

інструмента зовнішнього захисту

держави, викликають ностальгію

по ядерній зброї, у першу чергу

тактичного масштабу.

Чи не був крок, зроблений Украї�

ною, передчасним у світовій полі�

тиці? Чи викликав він відповідну

реакцію з боку держав, які володі�

ють ядерними технологіями? Нав�

паки, після вивезення з України

ядерних боєприпасів з’явилися но�

ві ядерні держави — Індія, Пакис�

тан і Північна Корея. Стало зрозу�

міло, що Ізраїль вже давно ядерний

і незабаром про це заявить Іран. 

Отже, головним політичним під�

сумком є те, що в результаті ядер�

ного роззброєння Україна увійшла

до міжнародного співтовариства

як серйозний контриб’ютор сис�

теми європейської і світової безпе�

ки. Вважаю, що незважаючи на те,

що добровільне ядерне роззбро�

єння України не послужило прик�

ладом для інших держав, це був

вірний крок для молодої країни. 

Âàäèì ÃÐÅ×ÀÍ²ÍÎÂ, 

Ïðåçèäåíò Àòëàíòè÷íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

АКТУАЛЬНО

Öåíòðàëüíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò îçáðîºííÿ òà
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè îãîëîøóº Âñå-
àðì³éñüêèé êîíêóðñ «Êðàùèé âèíàõ³ä ðîêó», ÿêèé áóäå
ïðîâîäèòèñÿ â ëèïí³-âåðåñí³ 2009 ðîêó.

Ïðèéîì êîíêóðñíèõ äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ ç 1 ëèïíÿ äî

1 âåðåñíÿ 2009 ðîêó.

Óìîâè êîíêóðñó ðîçì³ùåí³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà-

¿íè â ðîçä³ë³ «Â³éñüêîâà îñâ³òà ³ íàóêà».

Êîíêóðñí³ ìàòåð³àëè íàäñèëàòè íà àäðåñó: 03049, ì. Êè¿â-49, Ïîâ³òðî-

ôëîòñüêèé ïðîñïåêò, 28, Öåíòðàëüíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò îçáðîºí-

íÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè îðãêîì³òåòó êîíêóðñó: (8-044) 271-08-73, 
(8-044) 520-12-84, (8-095) 493-13-20.



12

²ñòîð³ÿ ö³º¿ àâòîðè-
òåòíî¿ óñòàíîâè íå-
ðîçä³ëüíî ïîâ’ÿçàíà
ç³ ñòàíîâëåííÿì òà
ðîçâèòêîì Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè. Çà ð³ç-
íèõ ÷àñ³â Ã²ÌÎÓ
î÷îëþâàëè íàéàâ-
òîðèòåòí³ø³ â óêðà-
¿íñüêîìó â³éñüêó
ïîñòàò³. Ïðîòå íàâ³òü

ïðè ÷³òêî ïðîïèñàíèõ íà çàêîíîäàâ÷îìó
ð³âí³ íàïðÿìàõ ä³ÿëüíîñò³ îñîáèñò³ñòü êîæ-
íîãî «Ãîëîâíîãî» íàêëàäàëà ñâ³é â³äáèòîê ³
íà îêðåñëåííÿ ïð³îðèòåò³â. Ñàìå òîìó «Â³é-
ñüêî Óêðà¿íè» çâåðíóëîñÿ äî òåïåð³øíüîãî
êåð³âíèöòâà Ã²ÌÎÓ, à òàêîæ äî ëþäåé, ÿê³
î÷îëþâàëè Ãîëîâíó ³íñïåêö³þ ó ìèíóëîìó,
ç ïðîõàííÿì çãàäàòè ðîêè ñëóæáè â í³é òà
âèñëîâèòè âëàñíå áà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ ï³ä-
âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³íñïåêö³éíèõ çàõîä³â
ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ.

1 ñåðïíÿ — Äåíü Ãîëîâíî¿ ³íñïåêö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

««««РРРРооооббббооооттттаааа    ГГГГооооллллооооввввннннооооїїїї
ііііннннссссппппееееккккцццціііі їїїї     ооооббббооооррррооооннннннннооооггггоооо
ввввііііддддооооммммссссттттвввваааа    ннннееее    ттттееееррррппппииииттттьььь
««««ппппооооллллооооввввииииннннччччааааттттоооосссстттт іііі»»»»
ввввииииссссннннооооввввккккіііівввв    іііі     ввввииииммммааааггггааааєєєє
ннннааааллллеееежжжжннннооооггггоооо    ррррееееааааггггуууувввваааанннннннняяяя»»»»

Àäì³ðàë
Ìèõàéëî ªÆÅËÜ, 

Ãîëîâíèé ³íñïåêòîð Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè 

— Відзначення Дня Головної інс�

пекції Міністерства оборони Укра�

їни — це не привід для гучних про�

мов і проголошень, а можливість

відвертої розмови про наші проб�

леми, оцінки зробленого і окрес�

лення кроків на майбутнє. 

Складна та суперечлива ситуація

у військах (силах), викликана

вкрай незадовільним ресурсним

забезпеченням, вимагає нестан�

дартних підходів в проведенні інс�

пекційних заходів. Один з них я б

умовно назвав «принципом банко�
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мату». Йдеться про збіг введеного

та попередньо закладеного циф�

рового коду. Тобто, інспектор під

час перевірки того чи іншого пи�

тання, так би мовити, «накладає»

шаблон визначених нормативни�

ми документами показників на ре�

альний стан справ. Якщо всі вони

співпадають, ми маємо на «виході»

позитивну оцінку, якщо ні — нега�

тивну. Але за сучасних умов я кри�

тично ставлюся до безальтерна�

тивного застосування такого

принципу. На мій погляд, сьогодні

він не завжди гарантує справедли�

вість оцінки об’єкта перевірки та

не може вважатися універсальним

засобом контролю. Люди не по�

винні бути заручниками ситуації й

нести відповідальність за питання,

які від них не залежать. Вони не ма�

ють бути «без вини винними», нез�

важаючи на власний професіона�

лізм, виучку, бажання служити. То�

му я наполягаю, щоб інспектори

використовували інший спосіб

контролю, в основу якого покладе�

но врахування об’єктивних при�

чин, що не залежать від діяльності

особового складу об’єктів перевір�

ки, дослухались до людей, навіть

тоді, коли це йде врозріз з вимога�

ми деяких керівних документів.

До особливостей інспекційних

заходів останнього часу я також

відношу практику виключення

надто «тепличних» та надто ком�

фортних, на мій погляд, умов під

час перевірок здатності військо�

вих частин привести себе у бойову

готовність (наприклад, ініціюван�

ня застосування диверсійних

груп). Такий підхід допомагає виз�

начити спроможність військового

організму виконувати завдання за

призначенням в умовах, наближе�

них до реалій надзвичайного та

воєнного станів. Ми виходимо з

того, що командири мають діяти за

умов реальної протидії, на відчутті,

що «ворог поруч». Це має нагадати

їм, що будь�яке положення бойо�

вих статутів не може ігноруватися,

бо всі вони надбані на підставі во�

єнного досвіду і, так би мовити,

прописані «кров’ю». Бойовий дос�

від війн, воєнних конфліктів (аф�

ганських подій тощо), миротвор�

чої діяльності має використовува�

тися нашими командирами, вчити

їх досягати визначеної мети при

найменших втратах людей.

В реальних умовах перед інспек�

цією часто�густо стоїть дилема: як

об’єктивно оцінити військову час�

тину? З одного боку — високий дух

особового складу, бажання викона�

ти завдання якомога краще, висо�

кий професійний рівень команди�

рів, а з іншого — відсутність непо�

рушних запасів, коштів для здій�

снення заходів бойової підготовки.

Як бути? Простіше поставити «неза�

довільно» і доповісти, що військова

частина небоєготова. А чи не вб’ємо

ми тим самим у офіцера віру в спра�

ведливість і надію на покращення

ситуації, чи не опустяться у нього

руки? Він і так знаходиться у склад�

них соціальних умовах. Загалом,

держава дуже багато заборгувала

перед своїми захисниками.

Як пояснити, що на забезпечення

повсякденної життєдіяльності виді�

ляються кошти на рівні 10–15% від

мінімальної потреби і що це за така

«мінімальна потреба»? Згадую кіно�

фільм про часи Великої Вітчизняної

війни, коли одна з героїнь сказала:

якби знання, що ворог дійде до її ху�

тора, то віддала б останню сорочку,

аби її рідна армія мала все потрібне і

могла боронитися від ворога. 

Сьогодні дуже важливо, щоб всі

ми не втратили віру у тимчасовість

фінансових та інших труднощів та

негараздів. Військовослужбовець

має бути переконаний, що про

нього піклується держава, що його

проблеми відомі, що йде пошук

шляхів їх вирішення завтра все ж

таки буде краще. 

Логіка інспекційної діяльності

вимагає оцінювати об’єкти пере�

вірки через їх спроможність реалі�

зувати бойовий потенціал для ви�

конання завдань за призначенням

в конкретних умовах обстановки у

визначений період часу. На мою

думку, спрощення системи визна�

чення бойової готовності призво�

дить до нівелювання цього понят�

тя, що є неприпустимим. Ми не ма�

ємо права заколисувати себе, вій�

ськово�політичне керівництво

держави, суспільство хибними уяв�

леннями про реальний стан справ.

При цьому в державі всі мають ро�

зуміти свою відповідальність за

стан обороноздатності країни, бо

йдеться про захист її суверенітету,

територіальної цілісності і недо�

торканності. А це святе.

На моє глибоке переконання,

питання приведення у відповід�

ність критеріїв оцінювання боєго�

товності з сучасними реаліями має

набути пріоритетності, стати

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Þð³é ØÀÏÎÂÀË, 

Ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâíîãî
³íñïåêòîðà — Ãîëîâíèé â³éñüêî-
âèé ³íñïåêòîð Ãîëîâíî¿ ³íñïåêö³¿
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè 
— Визначені Законом України

«Про Державний бюджет України

на 2009 рік» видатки Міністерства

оборони унеможливили або знач�

но ускладнили досягнення запла�

нованих показників, що були пе�

редбачені Державною програмою

розвитку Збройних Сил України

на 2006–2011 роки. Не виправда�

лися сподівання щодо задоволен�

ня потреб Збройних Сил на рівні

2,5% ВВП, тобто 32,4 млрд гривень.

Реально на оборонні потреби бу�

ло призначено 11,65 млрд.

гривень. (36% від запланованого),

з них за загальним фондом —

7,43 млрд. З урахуванням захище�

предметом розгляду РНБОУ, Кабі�

нетом Міністрів та ВРУ, тому що

потребує негайного вирішення.

ГІМОУ доводить до відома керів�

ництва Міністерства оборони

об’єктивні дані щодо істинного

стану військ, виробляє та надає

пропозиції щодо можливих шляхів

їх розвитку з урахуванням напряму

воєнної політики нашої держави та

геополітичних процесів у світі. Ми

вважаємо, що Державна програма

розвитку Збройних Сил України

сьогодні потребує ретельного ана�

лізу, корегування, а в деяких випад�

ках і кардинального перегляду. 

Напередодні ювілею хочу висло�

вити подяку всьому колективу, який

сьогодні є згуртованою командою

однодумців, професіоналів своєї

справи за їх щире намагання спри�

яти зміцненню боєготовності

Збройних Сил України.
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них статей передбачений бюдже�

том ресурс забезпечував лише 9%

запланованих заходів бойової під�

готовки військ (сил). На оплату

відряджень, мобілізаційну підго�

товку та інші заходи ресурсу не пе�

редбачалося взагалі. 

Жорсткі фінансово�економічні

обмеження мали торкнутися й пи�

тань проведення інспектувань та

перевірок військ (сил). Такий під�

хід безпосередньо вплинув на ді�

яльність Головної інспекції Мініс�

терства оборони України — орієн�

тування на всебічну економію

бюджетних коштів поставив під

сумнів можливість виконання за�

планованих на 2009 рік інспекцій�

них заходів. Фактично йшлося

про припинення в цьому році пов�

ноцінної інспекційної діяльності

та невиконання запланованих за�

ходів. 

Керівництвом Головної інспек�

ції було вирішено: з одного бо�

ку — знайти можливості значного

скорочення витрат на інспекцій�

ну діяльність, з іншого — забезпе�

чити максимально можливе ви�

конання затвердженого Мініс�

тром оборони України Плану

діяльності Головної інспекції Мі�

ністерства оборони України на

2009 рік.

Результати її роботи у першому

півріччі підтвердили принципову

вірність рішення, прийнятого на

початку року і спрямованого на

здійснення повноцінної інспек�

ційної діяльності навіть за умов

вкрай обмеженого ресурсного за�

безпечення. Ми вдячні начальнику

Генерального штабу — Головноко�

мандувачу Збройних Сил України

генералу армії України С. Кири�

ченку за порозуміння у цих питан�

нях та подальшу всебічну підтрим�

ку нашої діяльності.

Безумовно, особливістю інспек�

ційних заходів першого півріччя

було насичення отриманої інспек�

торами інформації вкрай негатив�

ними наслідками недофінансуван�

ня життєдіяльності військ (сил).

Головна інспекція Міністерства

оборони України їх фіксувала та

включала в доповіді Міністру обо�

рони. Ми вважаємо, що така ін�

формація є корисною для керів�

ництва Міністерства оборони з

точки зору озброєння його аргу�

ментами для переконання керів�

ництва держави у неприпустимос�

ті утримання Збройних Сил Украї�

ни на межі виживання. Ми вважає�

мо, що вона є корисною з точки

зору озброєння його аргументами

для переконання керівництва дер�

жави у неприпустимості утриман�

ня Збройних Сил України на межі

виживання.

Головна інспекція незмінно від�

значає в цілому позитивний нас�

трій переважної більшості особо�

вого складу військ (сил) та його го�

товність виконувати покладені на

нього завдання за будь�яких умов.

Але вже з’являються ознаки втоми

та розчарування, морально�психо�

логічний стан людей все більше за�

лежить від розв’язання гострих со�

ціальних проблем. 

Інспекційні заходи показують,

що у нинішньому році втрата по�

зитивних перспектив соціального

забезпечення призводить до неба�

жання військовослужбовців вій�

ськової служби за контрактом про�

довжувати контракт, а також до

спроб дострокового звільнення

внаслідок демонстративного не�

виконання умов контракту та

службової невідповідності. За ре�

зультатами опитування під час інс�

пектування однією з аеромобіль�

них частин, 45% військовослуж�

бовців не збираються укладати

наступний контракт. Не відчува�

ють задоволення від військової

служби 45% опитаних офіцерів, а

63% військовослужбовців вважа�

ють систему соціального забезпе�

чення недосконалою. При цьому,

розглядають соціальний захист

військовослужбовців як більш дос�

коналий, ніж український, у Росій�

ській Федерації — 92% офіцерів�

десантників, Республіці Польща —

82%, Республіці Білорусь — 67%,

Словацькій Республіці — 49%.

Є над чим замислитися!

За результатами інспекційної

діяльності у першому півріччі

2009 року колектив Головної інс�

пекції Міністерства оборони Укра�

їни зробив висновок, що значні

труднощі недофінансування не

знищили переконаності пере�

важної більшості особового скла�

ду Збройних Сил у їх тимчасово�

му характері, необхідності у по�

дальшому зростанні військової

могутності України, у здатності

достойно виконати конституцій�

не завдання щодо захисту сувере�

нітету, територіальної цілісності і

недоторканності нашої Батьків�

щини.

Ãåíåðàë àðì³¿ Óêðà¿íè
Â³òàë³é ÐÀÄÅÖÜÊÈÉ, 

âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíè-
êà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðî-
íè Óêðà¿íè (Ãîëîâíèé ³íñïåêòîð
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè

ç 2 ëèïíÿ 1995 
ïî 14 ñåðïíÿ 2004 ð.) 

— Мені довелося стояти біля ви�

токів створення Головної інспекції

Міністерства оборони України. Це

був складний період становлення,

який передбачав передусім ство�

рення законодавчої бази, на основі

якої в майбутньому базувалась вся

подальша робота ГІМОУ. 

Безумовно, за радянських часів іс�

нувала аналогічна структура. Але

відмінність полягала в тому, що на�

ші інспектори не обмежувалися, як

було прийнято раніше, магічним

запитанням: чому так, а не інакше?

Нами не тільки констатувалися ті

чи інші негаразди, а їх, повірте, з са�

мого початку було чимало, а й нада�

валась допомога командирам усіх

рангів для їх усунення. Ми бачили,

що 99,9 відсотка командирів під�

розділів, які ми перевіряли, — по�

рядні люди, які вболівають за стан

ввіреного їм особового складу та

військової техніки. І ми мали визна�

чити на місцях, що саме залежало

від них, а що належало вже до ком�

петенції старших начальників,

включаючи керівництво Міністерс�

тва оборони та Генерального штабу,

і, нарешті, що мало вирішуватися на

державному рівні. Тобто, ми з само�

го початку відмовились від най�

простішого — пошуків винних і від

безпідставних звинувачень. 

Нам це вдалося зробити… На

жаль, на наші звіти, які містили ба�

гато пропозицій, не завжди реагу�

вало керівництво Міністерства

оборони. Наприклад, ще задовго

до біди, яка була пов’язана з вибу�
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Ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Îëåêñàíäð ÇÀÒÈÍÀÉÊÎ,

Äåðæàâíèé åêñïåðò Àïàðàòó
Ðàäè Íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè

³ îáîðîíè Óêðà¿íè 
(Ãîëîâíèé ³íñïåêòîð

Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè
ç 14 ñåðïíÿ 2004 ïî
11 áåðåçíÿ 2005 ð.)

— На жаль, я недовго працював в

ГІМОУ — термін мого перебування

на посаді Головного інспектора

склав 6 місяців і 12 днів. За ці півро�

ку мені довелось працювати з

трьома міністрами оборони, і в

кожного з них було своє бачення

ролі і значення Головної інспекції,

свої «види» на неї. Але я завжди дот�

римувався головного — націо�

нальної ідеї. Україна повинна мати

власні Збройні Сили, сучасні, доб�

ре озброєні, готові до виконання

поставлених завдань. 

З часом коло визначених зав�

дань Головної інспекції дещо тран�

сформувалося і, зрозуміло, сьогод�

ні вона стала вже не тою, якою бу�

ла при першому її Головному інс�

пекторові — Віталію Радецькому.

Треба враховувати і те, що на той

час існувала Генеральна інспекції

при Президентові України — Вер�

ховному Головнокомандувачу

Збройних Сил, якої зараз вже не�

має. Рівень і роль ГІМОУ сьогодні

не ті, що закладалися при її ство�

ренні, на мою думку, вони знижені

на один щабель. 

Перші головні інспектори ГІМОУ

мали військову освіту, здобуту ще за

радянських часів. Адже, своєї систе�

ми військової освіти ще не існува�

ло — вона тільки започатковувала�

ся, як поступово формувалася і

Національна академія оборони, що

готувала кадри оперативно�тактич�

хами в Новобогданівці, ГІМОУ по�

переджала про можливість трагедії

і пропонувала запобіжні заходи.

Але наші пропозиції були врахова�

ні лише частково. Пояснення цьо�

му я бачу в намаганні отримувати

лише позитивну інформацію. Я

мав змогу декілька разів особисто

доповідати Президенту з деяких

питань і вже тоді наголошував на

наявності тенденції до замовчу�

вання гострих, проблемних мо�

ментів. Адже саме вони в подаль�

шому породжують, трагічні ситуа�

ції. Робота ГІМОУ не терпить «по�

ловинчатості» висновків та оцінок

в доповідях і вимагає належного

реагування на них.

За дев’ять років перебування на

посаді Головного інспектора ГІМОУ

у мене залишились переважно по�

зитивні спогади. Звичайно, є і певне

незадоволення собою. Я думаю, що

мені, можливо, треба було бути

більш «настирливим» у своїх допо�

відях керівництву МОУ і держави.

Багато спогадів залишилося від

спілкування з людьми під час пере�

вірок. На той час командування ви�

дами військ здійснювали люди, які

пройшли життєву школу і форму�

валися як офіцери ще за часів Ра�

дянського Союзу, мали великий

досвід проведення навчань. Якщо

порівняти з сьогоднішнім станом

керівного складу Збройних Сил Ук�

раїни, то ми побачимо іншу карти�

ну, але це не є провина людей, це є

проблема відношення до Зброй�

них Сил. Адже можливість займа�

тися бойовою і оперативною під�

готовкою, повноцінно проводити

навчання — все це невід’ємна скла�

дова життєдіяльності армії. Інакше

втрачається сенс її існування.

Збройні Сили є одним з найважли�

віших інститутів держави, і ті зав�

дання, що вони мають вирішувати,

не можуть бути перекладені на інші

плечі, тобто передані іншим струк�

турам. На сьогодні, на жаль, належ�

не ставлення до проблем і потреб

наших Збройних Сил втрачено. 

Перше і головне правило інспек�

тора — об’єктивно і правдиво допові�

дати про істинний стан життєдіяль�

ності військ. І такий аналіз, подоба�

ється він кому чи ні, повинен безпо�

середньо лягати на стіл Міністра

оборони України і начальника Гене�

рального штабу Головнокомандувача

Збройних Сил України. 

Cьогодні чималого значення на�

буває вивчення та аналіз настроїв в

офіцерському середовищі. Це

можливо визначити лише безпосе�

редньо спілкуючись з людьми, гли�

боко вивчаючи їхні проблеми і

потреби, і вже на основі цього ро�

бити об’єктивні висновки, що ста�

новитимуть основу подальших до�

повідей, які обов’язково мають бу�

ти доведені до політичного керів�

ництва держави. 

Перебуваючи на посаді Головного

інспектора, повірте, мені вистачало

для роботи того авторитету і досві�

ду, який я набув за попередні роки

служби. Але статус Головного інс�

пектора має бути підкріплений не

лише цими важелями. Нещодавно,

згідно з Указом Президента, Голов�

ного інспектора ГІМОУ введено до

складу Воєнної колегії Міністерства

оборони. На мою думку, це правиль�

не рішення: таким чином позиція

ГІМОУ при погодженні тих чи ін�

ших проблем буде озвучена напря�

му. І це свідчить про те, що нарешті і

Президент, і Міністр оборони усві�

домили роль і значення ГІМОУ. 

Гадаю, не варто зайвий раз наго�

лошувати на тому, що Головна інс�

пекція має комплектуватися вик�

лючно досвідченими і порядними

людьми, за плечима яких — велика

школа життя. І не дай Боже попасти

туди людині, в якої за тих чи інших

обставин «не склалась» кар’єра —

тоді провідним мотивом її діяль�

ності може стати зведення рахун�

ків. Більш жорсткими мають бути

вимоги до набутого досвіду. Так,

інспектори з Військово�Повітря�

них Сил мають бути на рівні корпу�

са чи командування Військово�По�

вітряних Сил, а сухопутний компо�

нент представлений рівнем заступ�

ника командувача або командувача

видами Збройних Сил. Інакше від�

сутність професіоналізму стане на

заваді об’єктивного всебічного оці�

нювання, залишаючись в межах

своєї особистої компетентності. 

Служба в ГІМОУ складна не тіль�

ки за обсягом роботи, а й за тими

психологічним навантаженням,

яке доводиться витримувати. Це

взагалі дуже жорстка школа для на�

буття професійного досвіду. І тому

не дивно, що багатьом офіцерам

ГІМОУ з часом пропонують вищі

посади. Тобто ГІМОУ — це своєрід�

ний кадровий потенціал для приз�

начення на керівні посади Мініс�

терства оборони України, Гене�

рального штабу Збройних Сил Ук�

раїни. І це закономірний процес.
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— Я очолив Головну інспекцію

МОУ в квітні 2005 року. До керів�

ництва Міністерством оборони в

цей час прийшла нова команда на

чолі з Анатолієм Гриценком. Поча�

лися суттєві структурні зміни. Була

затверджена і нова структура Го�

ловної інспекції, введена посада

першого заступника Головного

інспектора — Головного військо�

вого інспектора МОУ. Ці Посади

стали цивільними. До складу Го�

ловної інспекції була включена

інспекція з безпеки польотів авіації

ЗСУ, а згодом і Контрольно�реві�

зійний департамент. Паралельно з

виконанням планів інспекційної

діяльності в короткі терміни були

розроблені нові Положення про

Головну інспекцію Міністерства

оборони України, і нормативні до�

кументи її підрозділів розроблені і

затверджені функціональні обов’я�

зки особового складу, укомплекто�

вані вакантні посади досвідченими

фахівцями. 

Зазначу, що діяльність ГІМОУ була

постійно в полі зору Міністра обо�

рони, який ставив жорсткі вимоги

до нашої діяльності, вимагав аналі�

зувати системні проблеми і недолі�

ки в діяльності Збройних Сил і до�

повідати конкретні пропозиції що�

до покращення стану справ. 

Копітка і наполеглива робота

колективу ГІМОУ сприяла під�

ного та оперативно�стратегічного

рівня. Але у мене вже була можли�

вість залучати до Головної інспекції

офіцерів, які закінчували нашу Ака�

демію оборони, брали безпосеред�

ню участь у проведенні реформ в

Збройних Силах, мали досвід служ�

би у видах Збройних Сил, в опера�

тивних командуваннях, централь�

ному апараті Міністерства оборони

та Генеральному штабі. Це вже були

свої, національні кадри. 

Одним із головних завдань

Головної інспекції Міністерства

оборони України є визначення

спроможності до виконання зав�

дань за призначенням, тобто «бо�

єготові» чи «небоєготові» вій�

ськові підрозділи. І вже на посаді

Головного інспектора я неодно�

разово говорив з приводу цього

на кваліфікаційній комісії, що в

Генеральної інспекції за радян�

ських часів були повноваження і

право піднімати військові части�

ни по тривозі. Проводились бо�

йові артилерійські стрільби,

стрільби з танків та стрілецької

зброї, тактичні дії тощо, і вже на

основі цього робилися висновки.

З самого початку діяльності ГІ�

МОУ такі повноваження не були

передбачені. Тобто ми повинні

були перевіряти техніку, що сто�

їть стрійними рядами у боксах —

як вона укомплектована, як зап�

равлена, перевіряти командир�

ську і професійну підготовку офі�

церського корпусу. І коли в допо�

віді Міністру оборони після таких

перевірок визначалось «спро�

можна», то де була гарантія, що

техніка справді готова до вико�

ристання у випадку, скажімо, по�

чатку військових дій або для

прикриття державного кордону? 

Мене завжди цікавило передусім

бойове ядро — офіцерський кор�

пус. Саме на нього лягає відпові�

дальність, тому його підготовка бу�

ла під особливою увагою Інспекції.

Ми не обмежувалися перевірками,

а надавали допомогу в командир�

ській підготовці. Переважна біль�

шість посад, які я обіймав, були ко�

мандирськими, тож я добре знав ті

проблеми, якими переймалися ко�

мандири взводів, рот, полків, бри�

гад, і при першій же нагоді надавав

конкретну допомогу. Може, через

те, що я знав багатьох і мене добре

знали у військах, практично зав�

жди при виявленні тих чи інших

проблем, нам вдавалося вирішува�

ти їх на місці, іноді на самому висо�

кому рівні. 

Завжди існувало пряме підпоряд�

кування Головного інспектора Мі�

ністру оборони. З начальником Ге�

нерального штабу ГІМОУ була в

меншому контакті, і це я відчував

ще будучи на посаді начальника Ге�

нерального штабу. Тому, прийшов�

ши до Головної інспекції, трохи

змінив ситуацію. Адже основний

плануючий орган — це Генераль�

ний штаб Збройних Сил України.

Крім прямого зв’язку з Міністром

оборони, який і так вже існував, я

ввів прямий зв’язок з начальником

Генерального штабу. 

Дуже важливим є питання відгу�

ку, який мають доповідні ГІМОУ у

керівництва Міністерства оборо�

ни. Щоб отримати негайне реагу�

вання з боку Міністра оборони на

пропозиції і зауваження Головного

інспектора, можливо, і діяти треба

трохи інакше. Я, наприклад, разом

з доповіддю завжди готував проект

наказу з тих питань, про які йшло�

ся в доповідній. Таким чином, від�

бувалося негайне реагування на

факти наших перевірок. 

Нещодавно посада Головного

інспектора була введена до скла�

ду воєнної колегії Міністерства

оборони. Це, на мій погляд, не

тільки підкреслює статус керів�

ника ГІМОУ, а й дає можливість

впливати на прийняття рішень

на засіданнях колегії. З огляду на

повноцінне володіння ситуацією

у військах, що притаманне ГІ�

МОУ, це набуває принципового

значення. 

Сьогодні в Генеральному штабі

йде процес створення структу�

ри, аналогічної ГІМОУ. Тут я пов�

ністю згодний з позицією на�

чальника Генерального штабу.

На нього як Головнокомандувача

Збройних Сил покладена бойова

готовність і спроможність

військ (сил). І така структура

потрібна, щоб він не тільки виз�

начав завдання за призначен�

ням, а й знав, на якому рівні йде

підготовка до їх виконання. Цьо�

му й повинна слугувати структу�

ра, яка це визначить у ході пере�

вірки. І ніяких протиріч або кон�

куренції я особисто в цьому не

вбачаю, тому що Генеральний

штаб є структурним підрозділом

Міністерства оборони і началь�

ник його підпорядкований Мі�

ністру оборони.



²âàí ÀÏÀÐØÈÍ,
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Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

(Ãîëîâíèé ³íñïåêòîð Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè Óêðà¿íè ç 30 ñ³÷íÿ
2007 ïî 1 ëþòîãî 2008 ð.)

— Коли я очолював ГІМОУ, карди�

нальним чином була переглянута

позиція щодо діяльності Головної

інспекції. Ми мали стати тим «баро�

метром», який би чітко, в реальному

вимірі часу міг визначати стан во�

єнної політики, яку запроваджував

глава військового відомства. Для

цього Інспекція мала бути високоп�

рофесійним органом, щоб всебічно

оцінювати стан військ і своєчасно

виявляти той негатив, який вимагав

негайного реагування. Саме такого

змісту набула діяльність Інспекції

за період мого очолювання ГІМОУ.

Ми не шукали недоліків для піднят�

тя «хвиль» і подальшого зняття з

посад тих чи інших посадовців.

Для нас було важливо, як у військах

насправді реалізується Державна

програма розвитку Збройних Сил

України, ті накази, концепції, прог�

рами, які визначаються вищим по�

літичним керівництвом держави

та Міністерством оборони. 

Перед ГІМОУ на той час було

поставлено принципово інше зав�

дання: відійти від констатації фак�

тів і перейти до підготовки систем�

них, аналітичних, глибинних про�

позицій Міністру оборони для

прийняття рішень. Чимале значен�

ня для її діяльності мав той факт,

що я мав можливість за службовою

необхідністю в будь�який час нап�

ряму «виходити» на зв’язок з Мініс�

тром оборони. 

За своєю сутністю ГІМОУ може

стати «головним болем» для висо�

копосадовців Міністерства оборо�

ни і Генерального штабу. На мою

думку, саме через це з неї «зняли»

контроль і перевірку деяких пи�

тань. Головна інспекція, яка пере�

віряє відповідальні ділянки і має

прямий вихід на Міністра оборо�

ни, становить певну небезпеку, а

то й навіть загрозу для деяких «дія�

чів». Тому поступово повноважен�

ня ГІМОУ штучно занижувалися, і

на сьогодні вони взагалі непри�

пустимо звужені. До речі, зовсім не

обов’язково, щоб Міністр оборони

приймав точку зору Головного

інспектора, а висновки в доповід�

них завжди знаходили його під�

тримку. Як правило, наші доповіді

були предметом обговорення, а

вже потім — прийняття виваже�

них рішень, іноді навіть компро�

місних. Я визнаю, що інколи

ГІМОУ діяла надто екстремально, і

після наших жорстких пропози�

цій ставилось питання про зняття

людей з дуже високих посад. Як

визнаю, що в деяких випадках і ми

помилялись. 

Я намагався зробити так, щоб і

люди в погонах, і цивільні праців�

ники в Міністерстві оборони ба�

чили в діяльності головних інс�

пекторів ГІМОУ не ворога а союз�

ника, який надає матеріал для по�

дальшої роботи «над помилками».

До речі, з командувачами видів

Збройних Сил у нас свого часу

склалися непогані стосунки. Сьо�

годні ГІМОУ переважно здійснює

перевірки окремих питань підго�

товки Збройних Сил. На мою дум�

ку, треба негайно розширити її

функції. 

Нам вдалося започаткувати інс�

пекцію з аналізу, перевірки соці�

альної складової, морально�психо�

логічного стану особового складу.

Тоді ж в ГІМОУ з’явився прямий те�

лефон, почалося вивчення настро�

їв у військах медиками, психолога�

ми. Для нас було важливо знати, як

те чи інше рішення відбивається на

психологічному стані людей. Біль�

ше того, ми навіть могли довести,

що ті чи інші настанови або накази

Міністра оборони негативно

сприймаються різними категорія�

ми військовослужбовців. Ми були

зацікавлені в одному — надати Мі�

ністру оборони об’єктивну інфор�

мацію і попередити, до чого може

призвести те чи інше рішення. 

²íòåðâ’þ âçÿëà Ëþäìèëà ØÏÈÒßÊ
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триманню належного рівня бо�

йової мобілізаційної готовності,

польового вишколу військ, рівня

командирської підготовки офі�

церів, оптимізації організаційно�

штатної структури органів управ�

ління, з’єднань і частин, безпеки

польотів авіації ЗСУ, вибухопоже�

жобезпеки важливих об’єктів, оп�

тимізації використання фондів,

соціального захисту людей в по�

гонах.

Аналізуючи досвід інспекційних

органів у військових відомствах ін�

ших країн, ефективність діяльнос�

ті ГІМО, ми дійшли висновку про

необхідність переходу від системи

окремих заходів до вивчення сис�

темних проблем у Збройних Си�

лах і на основі їх чіткого аналізу

розробляти необхідні нормативні

документи, які б сприяли ефектив�

ній діяльності органів управляння,

підвищенню рівня готовності

військ (сил), оптимізації їх струк�

тури. Ця ідея була підтримана Мі�

ністром оборони, і почалась напо�

леглива робота в цьому напрямі.

На жаль, згодом вона з різних при�

чин не отримала належного роз�

витку.

Ефективність роботи ГІМОУ за�

лежить передусім від того, чи

приділятиме Міністр оборони

увагу її діяльності, чи періодично

заслуховуватиме Головного інс�

пектора щодо результатів інспек�

ційних заходів та відповідних

пропозицій. 

Звичайно, важливе значення має

і чітка її організація, тісна взаємо�

дія з керівництвом Генерального

штабу, командуванням видів

Збройних Сил, керівниками струк�

турних підрозділів Міністерства

оборони. Важливо, щоб у Головній

інспекції працювали досвідчені,

професійно підготовлені люди, які

пройшли сувору школу служби у

військах (силах), штабах різних

рівнів, мали належну військову та

спеціальну освіту.

Сорокадворічна служба у

Збройних Силах, набутий досвід

служби на посадах від командира

взводу до начальника Генерально�

го штабу сприяли плідній роботі у

Головній інспекції, дозволяли не

тільки викривати недоліки в ді�

яльності об’єктів перевірки, а пе�

редусім бачити шляхи вирішення

проблемних питань і надавати не�

обхідну допомогу командирам і

начальникам.
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Мені довелося воювати в той час,

коли зброя масового знищення за

частки секунди могла стерти з ли�

ця землі цілі міста і країни. Я не хо�

чу сказати, що війни були гуманні�

шими тоді, коли супротивник зни�

щувався шаблею чи одним пострі�

лом, а результат бою залежав від

майстерності і фізичної підготов�

ки воїна. Бойові дії сьогодні відріз�

няються особливою жорстокістю і

непоправними екологічними нас�

лідками, знищуючи одночасно ти�

сячі життів, калічачи тіло й душу.

Вижити в такій війні дуже важко.

Я воював на території чужої дер�

жави з незнайомою культурою і

звичаями, де інший клімат, інші

звичаї, релігія. В таких умовах

особливо необхідні політична

мудрість, далекоглядність та вій�

ськова виучка. Звільнився в запас у

званні генерал�майора, воював в

Афганістані, командував дивізією

Повітрянодесантних військ Пів�

нічно�Західної групи військ, брав

участь у створенні Аеромобільних

військ України і командував ними

до 1998 року. Нагороджений орде�

нами Червоного прапора, Черво�

ної зірки, «За службу Родине у

ВС СССР» III ступеня, Богдана

Хмельницького ІІ і ІІІ ступеня,

іменною вогнепальною зброєю.

Моя служба в Збройних Силах

складає 42 роки і 10 місяців.

З болем у серці визнаю, що почи�

наючи з часів горбачовської «пере�

будови» авторитет Збройних Сил

розмивався, починалися спроби

відокремити армію від народу,

применшити її подвиг у Великій

Вітчизняній війні. Більша частина

мого життя пройшла у період, коли

служба в армії була почесною, нею

пишалися. Військові користували�

ся повагою в суспільстві, а це зо�

бов’язувало їх до ще більшої само�

віддачі в справі служіння Вітчизні.

І це не ностальгія по минулому. Це

тривога за безпеку держави, це

чесна позиція. Адже держава не

може бути міцною і авторитетною

без сильних армії і флоту.

Під час служби в Повітряноде�

сантних військах мені довелося

зробити більше п’ятисот стрибків

з парашутом з різних типів літаків і

вертольотів. Вважаю, що ризик

згуртовує людей, породжує в них

почуття взаємодопомоги, чолові�

чої дружби, що зберігається на

довгі роки. Історія Повітряноде�

сантних військ завжди була склад�

ною і драматичною. Основним

змістом нашої роботи був постій�

ний експеримент. Десантники ви�

конували парашутні стрибки з різ�

них типів літаків і вертольотів з ве�

ликої і гранично малої висоти. І це

не заради слави чи нагород, а щоб

передати набутий досвід тим, хто

так чи інакше пов’язаний з пара�

шутною справою.

Офіцери мого покоління протя�

гом служби в Збройних Силах ро�

били від п’ятисот до тисячі пара�

шутних стрибків. Цифра ніби й не�

велика, але в 60�х і 70�х роках кож�

ний новий стрибок відрізнявся від

попереднього тим, що був стриб�

2 серпня — День аеромобільних військ

Êîæíîãî ðàçó, çàïèòóþ÷è ñåáå, ùî çíà÷èòü
äëÿ ìåíå ïð³çâèùå «Ðàºâñüêèé» ³ ÷è îòîòîæ-
íþþ ÿ ñåáå ç íàùàäêàìè ëåãåíäàðíîãî ãåíå-
ðàëà, ãåðîÿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1812 ðîêó, ðî-
çóì³þ: ïð³çâèùå — íå ïðîñòî çá³ã. Âáà÷àþ â
öüîìó çíàê â³÷íîñò³ ç íåñê³í÷åíí³ñòþ âò³ëåíü
ëþäñüêî¿ äóø³. ß í³êîëè íå ïðåòåíäóâàâ íà
ïðÿìó ñïàäêîâ³ñòü ç Ìèêîëîþ Ìèêîëàéîâè-
÷åì Ðàºâñüêèì, àëå çàâæäè íàìàãàâñÿ íå
çàïëÿìóâàòè ÷åñòü ö³º¿ ëþäèíè. Ââàæàþ, ùî
ç öèì çàâäàííÿì ÿ ö³ëêîì ñïðàâèâñÿ. Íå âè-
áèðàþ÷è ëåãêèé øëÿõ ó æèòò³, ÿ, ÿê ³ â³í, ñòàâ
â³éñüêîâèì çà ïîêëèêîì ñåðöÿ, íå øêîäóþ÷è
ñèë ñëóæèâ â³ðîþ òà ïðàâäîþ ñâî¿é Áàòüê³â-
ùèí³ ³, íåçâàæàþ÷è íà ïîðàíåííÿ ³ «ïðîôåñ³é-
í³» çàõâîðþâàííÿ, âñå-òàêè çàëèøèâñÿ æè-
âèì. Ìåíå áåðåãëè â³ðà ³ äîëÿ. 

ГГГГРРРРУУУУППППАААА    ККККРРРРООООВВВВІІІІ ::::
««««ККККРРРРИИИИЛЛЛЛААААТТТТАААА    ППППІІІІХХХХООООТТТТАААА»»»»
Перший командувач в історії аеромобільних військ
України генерал(майор Віталій Раєвський про свій перший
(з понад п’ятиста) стрибок з парашутом, «десантне
братерство» і «школу» легендарного Маргелова
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ком у невідоме. Це був час активно�

го переозброєння десантних

військ новими парашутними сис�

темами і сучасними літальними

апаратами. Сьогодні ще зберіга�

ється повага до нелегкої праці па�

рашутиста�десантника, а мужність,

сміливість, прагнення пізнати не�

відоме викликають захоплення.

Проходять роки, але все ще згаду�

ється, як створювалися нові десан�

тні традиції, засновані на наукових

знаннях та жорсткій дисципліні.

Пам’ятаю також свій перший стри�

бок. Тоді я дивився на землю з тися�

чометрової висоти і вперше по�

новому відчував її. Земля здавалася

не такою, якою я звик бачити її з

ілюмінатора пасажирського літа�

ка. Тоді не вірилося, що, зробивши

крок у безодню, можна благопо�

лучно приземлитися. Але ось лег�

кий дотик до мого плеча інструк�

тора — і я падаю вниз. У падінні

чітко бачу землю, спочатку неру�

хому, як на фотокартці, а потім во�

на починає обертатися навколо

мене… А в голові — одна думка: чи

відкриється парашут? В ту ж мить

відчуваю динамічний удар — і ось я

вже під білим куполом. Після гур�

коту літака і очікування стрибка

настала якась дивна тиша… і спо�

кій. Нерви все ще напружені. Плав�

но спускаюся з неба, а перед самою

землею розвертаюся по вітру і па�

даю на бік. І раптом відчуваю жагу�

чу радість від того, що живий, що

зробив те, чого прагнув!

Історія повітрянодесантної

справи не закінчена, необхідність

у парашутах і військах, що їх вико�

ристовують, залишиться ще надов�

го. Великий і славний шлях прой�

шли Повітрянодесантні війська за

період свого розвитку. На їхню до�

лю випало брати участь у Великій

Вітчизняній, у безлічі військових

конфліктів, де десантники завжди

першими вступали в бій. Як тут не

згадати майже десятилітню війну в

Афганістані… На прохання уряду

ДРА радянські війська увійшли на

його територію, і першими були

десантники Вітебської повітряно�

десантної дивізії. Нелегко довелося

нашим бійцям у гірській країні, де

не існувало лінії фронту, а ворог

був скрізь. Доводилося в найкорот�

ші строки опановувати тактику ве�

дення бойових дій. Досвід прихо�

див з часом, із втратою бойових

друзів. Але де б не воювали воїни�

десантники, вони завжди виявляли

мужність, героїзм, виконуючи свій

військовий обов’язок. ВДВ завжди

вважалися елітою збройних сил,

для них відбиралися найкращі

хлопці, за плечима яких була спе�

ціальна підготовка та які мали від�

мінне здоров’я і прагнення служи�

ти в десанті. 

А починалася історія Повітряно�

десантних військ так. 2 серпня

1930 року на дослідно�показових

навчаннях Військово�повітряних

сил Московського військового ок�

ругу під Воронежем вперше була

здійснена позааеродромна висад�

ка парашутного десанту. Для участі

в десантуванні відібрали десять

добровольців і поділили їх на дві

групи. Першу очолив командир де�

сантного загону Л. Минов, другу —

Я. Мошковський. Ранок видався со�

нячним. Пролунала команда «По

літаках!», і «Форман Голіаф» важко

розганяється і відривається від

землі. Зробивши коло над аерод�

ромом, він направляється до місця

десантування. Далі команда «Пі�

шов!», і у повітрі зависають білі па�

рашути. Приземлилася перша гру�

па, потім і друга — купчасто, майже

в центрі площадки. 

Воронезький десант привернув

увагу керівництва країни. Відтак

під час осінніх маневрів військ

Московського військового округу

у вересні 1930 року відбувся дру�

гий вдалий викид збройного пара�

шутного десанту. Цього разу де�

сантування здійснювалося з паса�

жирського літака Ант�9. Досвід зас�

тосування парашутів у військовій

справі показав, що повітряні де�

санти можуть посісти важливе міс�

це в сучасній війні.

Всі, хто служив, служить, прий�

шов на службу в Повітрянодесан�

тні війська, відповідали і відповіда�

тимуть тим високим завданням, які

ставить перед ними країна. Воїни�

десантники достойно билися на

полях Великої Вітчизняної, з чес�

тю пройшли дорогами Афганіста�

ну, в будь�яких умовах діяли само�

віддано, сміливо, рішуче, показую�

чи приклад зразкового виконання

військового обов’язку. Не можна не

згадати легендарного Командува�

ча ПДВ, генерала армії, «десантни�

ка номер один» Василя Пилипови�

ча Маргелова. Чому «десантник но�

мер один», адже біля витоків фор�

мування ПДВ стояли інші люди?

А тому, що так, як командував вій�

ськами генерал Маргелов, не ко�

мандував ніхто. Такого високого

морального духу і гордості за на�

лежність до Повітрянодесантних

військ десантники не відчували ні�

АКТУАЛЬНО

Ùîá çðîçóì³òè öå â³ä÷óòòÿ, òðåáà
ïîñòîÿòè á³ëÿ ëþêà íàä ê³ëîìåòðîâîþ

áåçîäíåþ, â³ä÷óòè õîëîäîê ï³ä
ñåðöåì ³ ñòóïèòè ó ïð³ðâó...
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коли. За ним йшли у вогонь і воду.

Високі моральні якості і глибокі

військові знання завжди приводи�

ли його до перемог. До перемог ма�

лою кров’ю. Маргелов, як батько,

беріг своїх підлеглих, виховував і

навчав їх тому, що необхідно на

війні. Під час «зимової війни» Ра�

дянського Союзу з Фінляндією він

командував розвідувальним ба�

тальйоном, у 1941 році на Волхов�

ському фронті Маргелова призна�

чили командиром штрафного ба�

тальйону, а пізніше він одержав у

підпорядкування полк, сформова�

ний з моряків Балтійського флоту, і

провів багато успішних боїв. Так,

узимку, в одних тільниках, прор�

вавшись крізь стіну вогню, вони за�

кидали гранатами вогневі точки

ворога, багнетом, прикладом, но�

жем і кулаком сіяли смерть на ні�

мецьких позиціях. Саме в пам’ять

про героїзм і мужність своїх мор�

ських піхотинців Василь Пилипо�

вич і ввів новий елемент форми

одягу — «тільник для ПДВ».

Через деякий час генерал Марге�

лов командує стрілецьким полком

під Сталінградом, а потім і дивізі�

єю, з якою він форсував Дніпро й

утримував захоплений плацдарм.

Розвиваючи успіх, маргеловська

дивізія звільнила Херсон і отрима�

ла назву «Херсонська». За успішно

проведену операцію Василь Пили�

пович Маргелов нагороджується

Золотою Зіркою Героя Радянсько�

го Союзу. Далі були бої в Молдавії,

Румунії, Болгарії, Югославії, Угор�

щині, Австрії. Після війни він всту�

пає до Академії Генерального

штабу, закінчивши яку знову по�

вертається у війська, цього разу —

Повітрянодесантні. Прийнявши

командування 76�ю гвардійською

повітрянодесантною дивізією і

пам’ятаючи про штрафний баталь�

йон і морську піхоту, як там зустрі�

чають «чужаків», він готується, а

потім здійснює серію парашутних

стрибків. Бойовому генералу, Ге�

рою Радянського Союзу, який має

тяжкі поранення, цього можна бу�

ло б і не робити.

Пройде багато років, і Маргелов

напише: «Мені не раз доводилося

проводжати десантників у перший

політ, приймати їхні доповіді після

приземлення. Дотепер не перес�

таю дивуватися, як змінюється воїн

після першого стрибка. І по землі

він ступає гордо, і плечі широко

розгорнуті, і в очах щось незви�

чайне.... Ще б пак! Він зробив стри�

бок з парашутом! Щоб зрозуміти

це відчуття, треба самому постояти

біля відкритого люка над кіломет�

ровою безоднею, відчути холодок

під серцем і рішуче ступити у прір�

ву, як тільки пролунає команда: «Пі�

шов!»

Очоливши Повітрянодесантні

війська, Василь Пилипович відразу

розпочав організаційні зміни і пе�

реозброєння. Застарілі зразки бо�

йової техніки замінялися новими,

збільшувалася кількість автома�

тичної стрілецької зброї, артиле�

рії, протитанкових і зенітних засо�

бів. Він також домігся того, щоб у

ПДВ з’явилися нові парашутні сис�

теми та військово�транспортні лі�

таки. Маргелов піклувався про під�

вищення боєздатності десанту з

урахуванням вимог сучасної війни.

За його ініціативою в 1969 році бу�

ла прийнята на озброєння БМД�1,

що дозволило перенести на її базу

практично все основне озброєння

Повітряних військ. Особливу увагу

він приділяв традиціям. У з’єднан�

нях, частинах і підрозділах постій�

но пропагувалися майстерність і

мужність десантників, виявлені не

тільки на війні, а й у мирний час.

Видавалися різні книги і брошури,

знімалися художні і документальні

фільми, проводилися зустрічі з

призовниками, ветеранами Вели�

кої Вітчизняної війни і Повітряно�

десантних військ. Мільйони гро�

мадян знали про десантників як

про людей мужніх, сильних духов�

но і фізично, надійних захисників

своєї країни. У військах існував

культ рукопашного бою, влучної

стрільби, стрибків різної склад�

ності.

Сьогодні, на початку третього

тисячоліття, слід згадати про стар�

ші покоління воїнів�десантників,

фронтовиків, які своїми подвига�

ми на полях Великої Вітчизняної

підтримували високий бойовий

авторитет військ. Ось як пише про

них Командувач 62�ї Армії В. Чуй�

ков: «Це була дійсно гвардія. Люди

всі молоді, здорові, рослі, одягнені

в десантну форму, з парашутними

ножами на поясах. Вони билися, як

леви. При ударі багнетом переки�

дали гітлерівців через себе, як міш�

ки з соломою. Штурмували група�

ми, увірвавшись в окопи, пускали в

хід десантні ножі. В оточенні били�

ся до останнього, відступу не зна�

ли». Слід згадати і про тих, хто

пройшов гірськими стежками «аф�

ганської» війни, «гарячі точки»,

«миротворчі операції» — скрізь де�

сантники були першими, скрізь

вони були переможцями.

Значного розвитку Повітряноде�

сантні війська набули в післявоєн�

ні роки. В основу їх організаційно�

го будівництва був покладений

досвід, накопичений у міжвоєнний

період та в роки Другої світової

війни, основні можливі завдання,

наявність і перспективи розвитку

авіаційно�транспортних засобів

для десантування військ. Був вра�

хований також досвід застосуван�

ня англо�американцями великих

повітряних десантів у 1944–1945

роках у Нормандській, Арнемській

і Рейнській повітрянодесантних

операціях. У 50�х роках можливе

зіткнення сторін уявлялося у фор�

мі повітрянодесантної війни з ши�

роким застосуванням засобів ма�

сового знищення. Існувала кон�

Â ïàì’ÿòü ïðî ãåðî¿çì ³ ìóæí³ñòü
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цепція «повітрянодесантної вій�

ни», і вона була закріплена в прак�

тичних справах військового керів�

ництва США, яке збільшило свої

повітрянодесантні війська до 150

тис. чоловік.

Поряд з організаційно�штатни�

ми змінами удосконалювалися за�

соби десантування і військово�

транспортна авіація. Створення

повітрянодесантної техніки йшло

шляхом удосконалення людських

десантних парашутів, засобів де�

сантування зброї, техніки та ванта�

жів. Створюється парашутна плат�

форма П�7 для десантування ван�

тажів польотною масою до 9500 кг,

а парашутна платформа П�16 за�

безпечила десантування вантажів

польотною масою до 21 000 кг. У

1973 році вперше у світі була здій�

снена ідея десантування екіпажу

усередині бойової машини.

Історія Повітрянодесантних

військ багата прикладами відваги і

героїзму десантників. Так, у люто�

му 1979 року 106�та повітряноде�

сантна дивізія взяла участь у нав�

чаннях на території Монголії. Пе�

реліт у район десантування прохо�

див на великій висоті з кількома

посадками для дозаправлення літа�

ків. Умови десантування і район

навчань були пекельними. Гола

кам’яниста пустеля з різницею

температури вдень і вночі 30 гра�

дусів, а пориви вітру досягали 40

метрів за секунду. Десантники дій�

сно стрибали в пекло. Тоді загину�

ло більше десяти чоловік, багато

отримали важкі травми. Могли за�

гинути всі, але розпач перемагався

надією, беззахисність — волею і

силою, біль і страждання — терпін�

ням і взаємовиручкою. Своєю від�

вагою вони показали, що десан�

тний дух — річ матеріальна. 

Десантник — це покликання. Лю�

дей, які служать у Повітрянодесан�

тних військах, називають «блакит�

ними беретами», «крилатою піхо�

тою». Але незалежно від назви, за

всіх часів і за будь�яких обставин

незмінними залишалися сила,

мужність і надійність воїнів, які жи�

вуть за принципом «Ніхто крім

нас!». З першого дня свого існуван�

ня Повітрянодесантні війська ста�

ли військами «передового рубежу»,

здатними виконати будь�яке зав�

дання. 

Є у десантників таке поняття, як

«десантне братерство». Це відчуття

єднання всіх поколінь — від убіле�

них сивиною ветеранів до моло�

дих хлопців, які тільки що зробили

свій перший стрибок. Щоб зрозу�

міти цей феномен, треба на собі

випробувати важку, смертельно

небезпечну службу в «крилатій пі�

хоті». Десантне братерство — це

відчуття ліктя в загальному строю,

готовність прийти на допомогу,

прикрити собою від кулі товари�

ша, вчепившись у стропи, тримати

погаслий купол друга�десантника. 

Â³òàë³é ÐÀªÂÑÜÊÈÉ
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— Юрію Анатолійовичу, от�
же, позаду перше десятиріччя
функціонування ОЦВС. Час
підводити підсумки...

— Об’єктивно оцінюючи цей пе�

ріод, скажу без перебільшення: ми

зробили великий поступ в удоско�

наленні системи організації повіт�

ряного руху України і першими се�

ред країн СНД відійшли від «посту�

лату», що у небі перевага надається

військовим. У 1992–1998 роках бу�

ло проведено низку заходів з ре�

формування цивільних і військо�

вих органів управління повітря�

ним рухом, а в 1999�му Постано�

вою Кабінету Міністрів створено

Об’єднану цивільно�військову сис�

тему організації повітряного руху

України. Для ефективного плану�

вання і регулювання діяльності у

сфері використання повітряного

простору до Украероруху відряд�

жено понад двісті військовослуж�

бовців Збройних Сил України.

Працюючи в об’єднаних змінах в

одному залі, цивільні та військові

фахівці виконують свої завдання,

користуючись уніфікованими пра�

вилами польотів та процедурами

гнучкого використання повітря�

ного простору. Переваги такої

співпраці при координації та пла�

нуванні використання повітряно�

го простору очевидні, і з цим по�

годжуються особливо ті авіакомпа�

нії, які планують свої польоти в

українському небі. Істотне підви�

щення привабливості вітчизняно�

го ринку авіаційних перевезень за�

лучає все більше компаній�пере�

візників.

Збалансувавши інтереси цивіль�

них та військових користувачів

повітряного простору, ми істотно

підвищили рівень безпеки та еко�

номічну ефективність польотів,

одночасно забезпечуючи оборо�

ноздатність держави. Це ще й зао�

щадження бюджетних коштів, бо

утримання свого часу двох пара�

лельних систем обходилось дер�

жаві надто дорого. 

— Іншими словами, наша
система набула цілком євро�
пейського зразка...

— Так, після створення ОЦВС Ук�

раїна долучилася до інтегрованої

системи первинної обробки планів

польотів Євроконтролю (IFPS). У

2004 році вона стала 33�ю держа�

вою — членом Європейської орга�

нізації з безпеки аеронавігації. За�

вершилася інтеграція до Системи

централізованої організації потоків

Євроконтролю (CFMS), запровад�

жено правила і процедури гнучкого

використання повітряного просто�

ру відповідно до вимог європей�

««««ББББееееззззппппееееккккаааа    ппппооооввввіііі ттттрррряяяяннннооооггггоооо
ррррууууххххуууу    ннннаааадддд    УУУУккккррррааааїїїїннннооооюююю
єєєє сссс кккк лллл аааа дддд оооо вввв оооо юююю
ммммііііжжжжннннааааррррооооддддннннооооггггоооо    іііімммміііідддджжжжуууу
ннннаааашшшшооооїїїї     ддддеееерррржжжж ааааввввииии»»»»

×ÅÐÅÄÍ²×ÅÍÊÎ Þð³é Àíàòîë³éî-
âè÷. Íàðîäèâñÿ 27 ãðóäíÿ 1960 ðî-

êó â ×åðêàñàõ. Â àâ³àö³¿ — ç 1978 ðî-

êó. Ó 1982 ðîö³ çàê³í÷èâ Ëåí³íãðàä-

ñüêó àêàäåì³þ öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿ çà

ôàõîì åêñïëóàòàö³ÿ ïîâ³òðÿíîãî

òðàíñïîðòó. ²íæåíåð ç óïðàâë³ííÿ ïî-

â³òðÿíèì ðóõîì. Ïðàöþâàâ äèñïåò-

÷åðîì, ñòàðøèì äèñïåò÷åðîì, êåð³â-

íèêîì ïîëüîò³â, ïåðøèì çàñòóïíè-

êîì äèðåêòîðà Áîðèñï³ëüñüêîãî ðå-

ã³îíàëüíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó

«Êè¿âöåíòðàåðî». Ç êâ³òíÿ 1994 —

äèðåêòîð ðåã³îíàëüíîãî ñòðóêòóðíîãî

ï³äðîçä³ëó «Êè¿âöåíòðàåðî», ïåðøèé

çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

Óêðàåðîðóõó. Ç ÷åðâíÿ 2002 ðîêó —

ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Óêðàåðîðóõó. 

Генеральний директор Украероруху,
керівник Об’єднаної цивільно(військової
системи організації повітряного руху
України Юрій ЧЕРЕДНІЧЕНКО:

19 ëèïíÿ ìèíàº 10 ðîê³â â³äòîä³, ÿê Ïîñòà-
íîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëà ñòâî-
ðåíà Îá’ºäíàíà öèâ³ëüíî-â³éñüêîâà ñèñòåìà
îðãàí³çàö³¿ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó Óêðà¿íè. Ïðî ¿¿
ä³ÿëüí³ñòü, äå ïë³÷-î-ïë³÷ óñï³øíî ïðàöþþòü
ÿê öèâ³ëüí³, òàê ³ â³éñüêîâ³ ôàõ³âö³, êîðåñ-
ïîíäåíòó íàøîãî ÷àñîïèñó â åêñêëþçèâíîìó
³íòåðâ’þ ðîçïîâ³â Þð³é ×ÅÐÅÄÍ²×ÅÍÊÎ, ãå-
íåðàëüíèé äèðåêòîð Óêðàåðîðóõó — äåð-
æàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå º ãîëîâíèì ïðî-
âàéäåðîì àåðîíàâ³ãàö³éíèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³.



ської Концепції з однойменною

назвою. В Україні діє система цен�

тралізованого метеорологічного

забезпечення аеронавігації з вико�

ристанням супутникової системи

SADIS. Все це сприяє безпечному та

ефективному використанню повіт�

ряного простору України в інтере�

сах вітчизняних та іноземних ко�

ристувачів. Зрештою, безпека по�

вітряного руху над Україною є скла�

довою міжнародного іміджу нашої

держави. До речі, загальна довжина

міжнародних повітряних маршру�

тів над Україною складає понад 47

тисяч кілометрів. За оцінками ци�

вільних та військових європей�

ських експертів, аеронавігаційна

система України відповідає міжна�

родним стандартам і є невід’ємною

складовою загальноєвропейської.

Подібний досвід цивільно�військо�

вої координації в Європі мають Ні�

меччина, Швеція та Польща. 

— Відповідальність за обслу�
говування повітряного руху
над більшою частиною Чор�
ного моря покладено на Украї�
ну. Чим пояснюється така дові�
ра міжнародної спільноти?

— Передусім нагадаю, що свого

часу таке право було довірено Ра�

дянському Союзу. Після його розпа�

ду повітряний простір над Чорним

морем перейшов під відповідаль�

ність України. Міжнародна авіацій�

на спільнота достойно оцінює по�

тенціал нашої держави у цій сфері,

що спонукає нас до постійного під�

вищення професіоналізму наших

фахівців та всебічного вдоскона�

лення. Торік ми підтвердили фахо�

вий рівень наших спеціалістів у во�

лодінні англійською мовою за стан�

дартами ІКАО. Нині всі українські

фахівці, які керують повітряним ру�

хом, володіють англійською, що

відповідає четвертому рівню за

шкалою ІКАО. Крім того, ми маємо у

користуванні найсучасніші систе�

ми керування повітряним рухом. 

Слід відзначити також, що Украї�

на має досить вигідне географічне

розташування, що створює пере�

думови для використання цього

фактора на її користь. Небо Украї�

ни — це важливі для Європи тран�

зитні коридори. Більшість потоків

повітряного руху пролягають че�

рез південь нашої держави, зокре�

ма над Чорним морем. Повітряний

простір України ніби зв’язує краї�

ни Європи та Азії. Ще один най�

більш завантажений напрям через

Україну — з півночі на південь. Йо�

го використовують переважно ро�

сійські авіакомпанії. Ми також від�

криваємо нові маршрути, намага�

ючись робити наш повітряний

простір більш привабливим, задля,

знову ж таки, отримання як най�

більшого економічного ефекту. 

Ми маємо унікальний досвід до�

заправки літаків НАТО над Чорним

морем під час військової операції в

Іраку, коли цим процесом керували

саме українські спеціалісти. Наші

авіадиспетчери зазвичай розво�

дять повітряні судна, а в цьому ви�

падку вони мали протилежне, не

характерне для них завдання —

зблизити їх. Це дуже специфічна і

надзвичайно складна робота. Про�

те ми впоралися з цим завданням. 

— Якими є першочергові зав�
дання Украероруху та ОЦВС,
зокрема в рамках підготовки
України до європейської фут�
больної першості 2012 року? 

— Правило єдине і головне — в

небі України польоти мають бути

безпечними. І сьогодні, і завтра, і в

2012 році. Я з відповідальністю мо�

жу запевнити, що Украерорух має

найвищий ступінь готовності. Під�

ставами для цього є досить висока

пропускна спроможність повітря�

ного простору, висококваліфікова�

ний персонал та сучасне аеронаві�

гаційне обладнання.

Áåñ³äó â³â Äìèòðî ÐÎÌÀÍÞÊ

АКТУАЛЬНО

Çà îö³íêàìè öèâ³ëüíèõ òà â³éñüêîâèõ
ºâðîïåéñüêèõ åêñïåðò³â,

àåðîíàâ³ãàö³éíà ñèñòåìà Óêðà¿íè
â³äïîâ³äàº ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì.



● Науково-технічні дослідження, розробка та виконання 
дослідно-конструкторських робіт зі створення складових 
частин комплексів авіаційного та протитанкового озброєння, 
а також виробництво: 
 - систем керування авіаційних, протитанкових ракет та 
інших засобів ураження; 
 - блоків електричних рульових приводів та інших агрегатів 
керованої високоточної зброї (авіаційних, зенітних, 
протитанкових ракет і торпед); 
 - систем автоматизованого контролю і діагностики 
керованої високоточної зброї; 
 - телеметричних систем і комплексів для проведення 
випробувань керованих авіаційних та протитанкових ракет; 
 - оптико-електронних систем для виміру кута вигину 
ствола танкових і артилерійських гармат; 
 - тренажерно-контрольних комплексів для контролю 
лазерного каналу приладів наведення, навчання і тренування 
екіпажів бронетанкової техніки.
● Науково-технічне забезпечення робіт з оновлення 
та модернізації систем автоматизованого контролю і 
діагностики керованої високо-точної зброї. 
● Організація та участь у проведенні робіт з підтримки 
боєготовності керовано зброї Збройних Сил України. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
● Scientifi c researches, development works on the com-
ponent system parts of the air and antitank armament’s 
creation, and also production of:
 - control systems for air missiles, antitank missiles and 
other  destruction weapon;
 - electric control units (driving actuators) and other 
guided  high-precision weapon aggregates (air missiles, 
air-defense and antitank missiles, torpedoes); 
 - automated control and diagnostic systems for guided 
high-precision weapon;
 - telemeter systems for the  air and antitank guided 
missile tests;
 - optoelectronic systems for the tank and artillery guns 
barrel bending angle measurement;
 - training control systems for monitoring of aiming de-
vices’ laser channel, training and practice of the armored 
vehicles’ crews.
● Scientifi c and technological works on reequipment and 
modernization of automated control and diagnostic sys-
tems for guided high-precision weapon.
● Organization and participation in realization of activities 
on the Armed Forces of Ukraine guided weapon fi ghting 
readiness.

MAIN TRENDS OF ACTIVITY

УКРАЇНА
UKRAINE STATE KYIV DESIGN BU

ДП “ДЕРЖАВНЕ КИЇВС
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Дорогі друзі! 

Напередодні 18-ї річниці Дня Незалежності України  за сприяння 
Всеукраїнського об’єднання «За Помісну Україну!» журнал «Військо 
України» представляє вашій увазі унікальний спецпроект «УКРАЇНЦІ 
В СВІТІ. 100 найвидатніших полководців та воєначальників: від 
Княжої доби до наших днів». Унікальність цієї ідеї полягає у тому, 
що фактично зроблена перша за роки незалежності спроба визна-
чити з числа наших співвітчизників першу сотню «людей зі зброєю», 
які відіграли непересічну роль у ході воєнних кампаній останнього 
тисячоліття, вписавши золотими літерами свої імена на скрижалях 
історії. 

Працюючи над цим проектом, ми не претендували на істину в 
останній інстанції, адже добре усвідомлювали, що «перша сотня» 
пантеону Великих ватажків та воєначальників не в змозі умістити 
імена всіх українців, які були причетні до великих перемог, перед 
якими ще тисячоліттями схилятиме свої голови не одне покоління 
нащадків Добрині та Іллі Муромця, славетного полковника Івана 
Богуна чи одного з кращих полководців Другої світової генерала 
Івана Черняховського.

На жаль, історії відомо чимало випадків, коли наші видатні спів-
вітчизники були змушені воювати один проти одного по різні сто-
рони барикад. Втім, це не применшує їхній полководницький та-
лант і їхню безмежну любов до України – країни, де вони народи-
лися, країни, яка століттями прагнула до своєї Соборності та 
Незалежності. 

За роки, що промайнули з часів проголошення України незалеж-
ною державою з’явилася ціла плеяда командирів та воєначальни-
ків, які мали чудову нагоду проявити свої найкращі риси під час 
виконання миротворчих місій у «гарячих точках» світу, а також тих, 
хто стоїть на сторожі недоторканості кордонів Великої Держави на 
ім’я УКРАЇНА. І ми не маємо жодного сумніву в тому, що з плином 
часу наші нащадки, віддаючи людям у погонах свою шану, так 
само, як ми, внесуть їхні імена у «Велику сотню Великих воєначаль-
ників України». Бо, власне кажучи, традиції й існують саме для 
того, аби їх зберігали та примножували.

І як тут не згадати слова одного з наших уславлених співвітчизни-
ків О. Архипенка, який свого часу визнав, що нам треба жити «в 
приявності образів наших безсмертних геніїв, бо це допоможе... 
удержувати наш дух, піднести нашу національну свідомість та наші 
культурні ідеали, допоможе нам скріпити фундамент нашої нації» 

Оргкомітет проекту «Українці в світі» заохочує до спів-
праці організації, установи, окремих дослідників та всіх 
людей, кому не байдужа українська культурна історія у 
контексті світової цивілізації.
Прохання надсилати ваші ідеї, пропозиції та матеріали 
досліджень на адресу оргкомітету: м.Київ, вул.
Хрещатик, 7/11, кімн. 301, офіс ВО «За Помісну Укра-
їну!», Проект «Українці в світі»

Ваш матеріал разом із фото та довідкою про автора 
буде розміщено на сайті Проекту: www.ukrainians-
worid.orfi.ua
Постійна експозиція Проекту «Українці в світі» знахо-
диться у приміщенні Українського Дому (м. Київ, вул. 
Хрещатик, 2). 
Замовити екскурсії можна за телефоном:
Тел./факс: 8-(044) 278-43-01 
E-mail: ukrainians-world@ukr.net

Всеукраїнське об’єднання 
«За Помісну Україну!»

Центральний 
друкований орган 

Міністерства 
оборони України
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Микола БАСИСТИЙ
(1898, с. Юр’ївка Єлисаветградського 
пов. Херсонської губ., нині Добро ве-
лич ківського р-ну Кіровоградської 
обл. — 1971, м. Москва, Росія) — ра-
дянський військовий діяч, адмірал

З 1937 р. — військовий радник респу-
бліканського флоту в Iспанії. У 1938 р. 
командував крейсером «Червона 
Україна», пізніше — загоном легких 
сил. У роки Великої Вітчизняної війни 
Радянського Союзу 1941-1945 рр. ко-
мандував бригадою крейсерів на 
Чорноморському флоті, брав участь у 
підготовці й проведенні Керченсько-
Феодосійської десантної операції 
1941-1942 рр. Надалі — командир еска-
дри, з листопада 1944 р. — начальник 
штабу, з листопада 1948 р. — команду-
вач Чорноморського флоту. 
У 1951-1953 рр. — перший заступник 
військово-морського міністра СРСР, 
1953-1958 рр. — заступник головноко-
мандувача ВМФ СРСР, 1958-1960 рр. — 
в групі генеральних інспекторів 
Міністерства оборони СРСР.

Павло БАТИЦЬКИЙ
(1910, м. Харків — 1984, м. Москва, 
Росія) — військовий діяч, Герой Ра-
дянського Союзу, Маршал Ра дян-
ського Союзу, заступник міністра 
оборони СРСР

Народився в сім’ї робітника. З 1924 р. 
служив у Червоній Армії. Закінчив ка-
валерійську школу в 1929 р., Військову 
академію ім. М. Фрунзе в 1938 р. 
Учасник Великої Вітчизняної війни з 
30 червня 1941 р. Командував стрілець-
кою дивізією, корпусом. Брав участь у 
боях в Україні, Молдові, Білорусі, 
Румунії, Польщі, учасник Корсунь-
Шевченківської, Берлінської і Празької 
операцій, форсував Дніпро та Прут. 
Брав участь в арешті Л. Берії 26 червня 
1953 р. і виконанні смертного вироку. 
У 1954-1965 рр. — командувач військ 
Московського округу ППО, потім — 
пер ший заступник начальника Ген-
штабу. Герой Радянського Союзу 
(з 1965 р.); Маршал Радянського Союзу 
(з 1968 р.). У 1966-1978 рр. — заступник 
міністра оборони СРСР. 

Марко БЕЗРУЧКО
(30.10.1883, м-ко Великий Токмак 
Таврійської губ., тепер м. Токмак 
Запорізької обл. — 19.02.1944, 
м. Варшава, Польща) — військо-
вий діяч, генерал-хорунжий Армії 
УНР, голова Українського війсь-
ково-історичного товариства у 
Варшаві 

Учасник Першої світової війни. Після 
приходу до влади гетьмана П. Ско-
ропадського був призначений до 
Генерального штабу. Брав участь в 
українізації фронтових частин росій-
ської армії. Перейшовши наприкінці 
1918 р. на бік Директорії, очолив опе-
ративний відділ Генерального штабу 
Армії УНР. Наприкінці 1920 р. М. Без-
ручко очолював військову місію і штаб 
Армії УНР у Варшаві. 1920-1924 рр. — 
військовий міністр і віце-міністр уряду 
УНР на еміграції у Польщі, член Вищої 
військової ради. З 1924 р. оселився у 
Варшаві. У часи Другої світової війни 
активно підтримував Організацію 
українських націоналістів.

ЙЙЙЙЙЙ ЙЙЙ

Юрій 
БАЖАНОВ
(1905, м. Козятин Київської 
губ., нині Вінницької обл. — 
1981, м. Москва, Росія) — вій-
ськовий, полководець, мар-
шал артилерії

Звання маршала артилерії 
Ю. Бажанову було присвоєне в 
1965 р., майже через чотири 
десятиліття після закінчення 
ним Київської артилерійської 
школи. Професійна підготовка 
полковника Бажанова стала 

при нагоді з перших днів Великої Вітчизняної війни. Саме під 
його прямим керівництвом у червні 1941-го була сформована 
1-ша експериментальна батарея реактивної артилерії, яка 
складалася із семи бойових машин, зовсім недавно запро-
ваджених у виробництво. В народі вони відомі як «катюші». 
Почавши з експериментальної батареї, Юрій Павлович у 
1945-му закінчив війну як командувач артилерії армії.

АСКОЛЬД
(м. н. невід. — 882, м. Київ) — 
легендарний давньорусь-
кий київський князь

У «Повісті минулих літ» роз-
повідається про те, що нібито 
Аскольд і Дір (Дар) були боя-
рами Рюрика і відпросились у 
князя йти на службу в Кон-
стантинополь. Однак по дорозі 
побачили чудовий град («гра-
док») Київ, у якому на той час 
ніхто не княжив, де й залиши-
лись князювати. З Ни ко нів сь-

ко го літопису відомо про три походи Аскольда на Візантію. 
У 860 році він очолив перший задокументований похід Русі 
на Константинополь. З візантійських джерел відома точна 
дата першого нападу Аскольда: 18 червня 860 р. Є відомості 
про перше хрещення Русі за Аскольда — на прохання князя до 
Києва з Візантії були відряджені митрополит Михайло Сирин 
та шість єпископів. 
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Олексій БЕРЕСТ
(09.03.1921, с. Горяйстівка 
Охтирського р-ну Сумської 
обл. — 04.11.1970, м. Ростов-
на-Дону, Росія) — лейтенант 
Червоної Армії, учасник 
встановлення Прапора Пе-
ре моги на даху німецького 
рейхстагу в Берліні. Герой 
України (2005, посмертно)

В офіційній радянській істо-
ріографії зазначено, що 
Прапор Перемоги встановили 
сержанти М. Єгоров і М. Кан-

тарія. Проте на основі звітів воєначальників керівництву 
Кремля можна зробити досить об’єктивні висновки про те, 
що серед героїв був О. Берест, і цей факт приховувався. Так, 
у протокольному документі 1945 р. «Бойова характеристика 
прапора», підписаному командувачем військ 3-ї ударної 
армії генерал-полковником Кузнєцовим та членом Війсь-
кової ради армії генерал-майором Литвиновим, зазначено: 
«Від важні воїни комуніст лейтенант Берест, комсомолець 
сержант Єгоров і безпартійний молодший сержант Кантарія 
встановили прапор над будівлею німецького парламенту». 
На початку травня 1946 р. вийшов Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про присвоєння звання Героя Радянського Союзу 
офіцерам і сержантам, які підняли Прапор Перемоги над 
рейхстагом. Прізвища О. Береста там не було. І лише 6 травня 
2005 р. Указом Президента України Віктора Ющенка О. Бе-
реста посмертно нагороджено медаллю «Золота Зірка» з при-
своєнням звання Героя України.

Іван БОГУН
(р., м. н. невід. — 17.02.1664) — 
український військовий і 
державний діяч, козацький 
полководець, один із фун-
даторів Української козаць-
кої держави

На початку Національно-
визвольної війни 1648-1657 рр. 
здобув авторитет серед по-
встанців завдяки перемогам 
над польськими загонами на 
Поділлі. Особливо відзначив-
ся у Берестецькій битві 1651 р. 

Після захоплення в полон гетьмана Богдана Хмельницького 
обраний наказним (тимчасовим) гетьманом. Богун органі-
зував оборону козацького табору, а потім, збудувавши пе-
реправи через заболочену заплаву річки Пляшової, вивів з 
оточення більшу частину українського війська. За два місяці 
він зумів реорганізувати й поповнити військо, дати відсіч 
полякам під стінами Білої Церкви. Опір був настільки сер-
йозним, що польський король Ян ІІ Казимир погодився на 
мирні переговори і підписання Білоцерківської угоди 1651 р. 
У 1662 р. І. Богун був заарештований польською владою та 
ув’язнений у фортеці Мальборк (Марієнбург). Зважаючи на 
його непересічний військовий талант, польський король у 
1663 р. наказав звільнити полковника і доручити йому ко-
мандування полками правобережного гетьмана П. Тетері. 
У лютому 1664 р., під час воєнних дій на Чернігівщині, по-
ляки запідозрили І. Богуна у таємних зносинах з оборонця-
ми оточеного Глухова, заарештували його і розстріляли по-
близу Новгорода-Сіверського.

Степан 
БАНДЕРА 
(01. 01.1909, с. Старий Угринів 
Калуського пов., тепер Ка-
луського р-ну Івано-Фран-
ківської обл. — 15.10.1959, 
м. Мюнхен, Німеччина) — 
провідний діяч укра їнсь ко го  
національно-виз воль ного 
ру ху 1930-1950 рр.

На початку 1930-х у Галичині 
крайова організація ОУН про-
вела низку акцій непокори, 
одним з учасників і керівників 

яких був С. Бандера. Навколо нього була сформована ради-
кально налаштована опозиційна група членів ОУН. Не знай-
шовши порозуміння з тогочасним проводом ОУН на чолі з 
А. Мельником, очолив революційний провід ОУН. На початку 
Другої світової війни створює похідні групи, які на звільнених 
від більшовиків українських територіях мали організовувати 
місцеве управління. Без погодження з німецьким командуван-
ням 30 червня 1941 р. представники ОУН-р у Львові проголо-
сили Акт відновлення Української Держави. За відмову скасу-
вати цей документ С. Бандеру заарештували і до 1944 р. три-
мали в концтаборі Заксенгаузен. Після звільнення жив в 
Інсбруку (Австрія). Очолював провід закордонних частин 
ОУН. Основну увагу приділяв консолідації націоналістичних 
сил в еміграції та формуванню їхньої нелегальної структури в 
Україні. Загинув у Мюнхені від руки агента радянської спец-
служби Б. Сташинського. Ім’я Степана Бандери є символом 
боротьби українського народу за національне визволення.

Михайло 
БІЛИНСЬКИЙ
(04.11.1888, с. Драбове-Ба-
ря тинське Полтавської губ., 
нині Драбівського р-ну Чер-
каської обл. — 17.04.1921, 
с. Малі Минь ки, нині На ро-
дицького р-ну Жи то мир-
ської обл.) — контр-адмірал 
флоту УНР 

Після Лютневої революції 
1917 р. брав активну участь у 
громадсько-політичному жит-

ті. Організував Український війсь ко во-морський револю-
ційний штаб Балтійського флоту, який пропагував ідеї укра-
їнської автономії. Після Жовтневої революції 1917 р. повер-
нувся в Україну, працював у секретарстві морських справ 
УНР. У лютому 1918 р. був відряджений до Берліна для об-
говорення питань виконання умов Брестського договору 
стосовно Чорноморського флоту. З грудня 1918 р. — міністр 
морських справ УНР. Ініціатор формування полків морської 
піхоти УНР. Брав участь у 1-му зимовому поході Армії УНР 
1919-1920 рр., у польсько-українському наступі на Київ 
1920 р. З травня 1920 р. — міністр внутрішніх справ УНР. 
З лютого 1921 р. — член Ради Республіки в м. Тарнові 
(Польща), заступник голови Державної комісії з розробки 
Конституції УНР. З жовтня 1921 р. — учасник 2-го зимового 
походу Армії УНР; дістав тяжке поранення в бою за пере-
праву через Тетерів (листопад 1921 р.). Потрапивши в чер-
воноармійське оточення біля с. Малі Миньки Овруцького 
пов., покінчив життя самогубством. 
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Тарас 
БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ
(09.03.1908, с. Бистричі, нині Берез-
нівського р-ну Рівненської обл. — 
1981, Нью-Йорк, США) — очільник 
УПА «Поліська Січ»

З початком Другої світової війни очо-
лив Укра їнську Повстанську Армію 
«Поліська Січ», а в березні-квітні 1943 р. 
розпочав пере говори з формуваннями 
Органі за ції Українських Наці она ліс-
тів — як мельниківців, так і бандерівців 
про об’єднання в єдину військову силу. 
Наміри командування УПА підпоряд-
кувати собі «Поліську Січ» стали на пе-
решкоді об’єднання. У липні 1943 р. 
перейменував «Поліську Січ» в Укра-
їнську народно-революційну армію, 
яка вже через місяць була роззброєна 
частинами УПА. 1943 р. заарештований 
гестапо і фактично до кінця війни пере-
бував в ув’язненні у концтаборі Заксен-
гаузен. Після війни Т. Боровець виїхав 
до Західної Німеччини, де спромігся 
створити ветеранську організацію — 
Українська національна гвардія.

Климент 
ВОРОШИЛОВ
(04.02.1881, с-ще Верхнє, нині місто 
Лисичанськ Луганської обл. — 02.12. 
1969, Москва, Росія) — радянський 
воєначальник, герой Громадянської 
вій ни, М аршал Радянського Союзу, 
двічі Герой Радянського Союзу, 
Герой Соціалістичної Праці

У роки Громадянської війни — ко-
мандувач Царицинської групи військ, 
нарком внутрішніх справ УСРР, коман-
дувач Харківського військового округу, 
командувач 14-ї армії і внутрішнього 
Українського фронту. З 6 листопада 
1925 по 20 червня 1934 р. — нарком з 
військових і морських справ і голова 
Реввійськради СРСР; у 1934-1940 рр. — 
нарком оборони СРСР. З 1935 р. — 
Маршал Радянського Союзу. З 1940 р. — 
заступник голови Ради Народних 
Комісарів СРСР, голова Комітету обо-
рони при СНК СРСР. У роки Великої 
Вітчизняної війни Маршал Радянського 
Союзу К. Ворошилов — член Держав-
ного комітету оборони.

Всеволод 
ВЕЛИКЕ ГНІЗДО
(19.10.1154—14.04.1212) — князь 
володимиро-суздальський з 1176 р.

Молодший син Юрія Долгорукого та 
візантійської царівни. Мав велику 
сім’ю — 12 дітей, через що отримав 
прізвисько «Велике Гніздо». Після 
того, як Юрій Долгорукий утвердився 
в Києві, Всеволод Юрійович разом з 
братом Михалком одержав Ростов 
(тепер місто Ярославської обл., Росія) 
і Суздаль (тепер місто Владимирської 
обл., Росія). Тривалий час вів бороть-
бу з Волзько-Камською Булгарією та 
мордвою (походи 1181, 1183 та 1186 рр.). 
Організував у 1180, 1187 та 1207 рр. три 
походи на Рязанське князівство, вста-
новив контроль над Новгородом, 
Києвом, Черніговом та іншими тери-
торіями. У 1190 р. прийняв під опіку 
галицького князя Володимира Яро-
славича. Намагався посадити своїх 
синів на підвладній території, проте по 
смерті Всеволода його князівство роз-
палося.

рраасс иммеееенннннннтттттт еееввввооооллоддддд

Семен 
БУДЬОННИЙ
(25.04.1883, хутір Козюрин 
Ростовської обл. — 26.10.1973, 
Москва, Росія) — військовий 
діяч, тричі Герой Радянсько-
го Союзу 

Учасник Першої світової 
війни. Для боротьби з контр-
революційними виступами 
створив кінний загін. В червні 
1919 р. став командиром кава-
лерійського корпусу, а вже за 
кілька місяців розгромив коза-

чі дивізії Мамонтова і Шкуро. У листопаді 1919 р. була створе-
на Перша кінна дивізія, командування якою доручено 
Будьонному. У передвоєнні роки командував військами 
Московського військового округу. Виконував обов’язки зам-
наркома (1939) і першого замнаркома СРСР (з серпня 1949 р.). 
Під час Великої Вітчизняної війни входив до складу Ставки 
Верховного Головнокомандувача. 

Анатолій 
БРАНДИС
(12.08.1923, м. Дні про пет-
ровськ — 1988) — льотчик, 
генерал-лейтенант авіації, 
двічі Герой Радянського 
Союзу

Воював на Південному, 4-му 
Укра їнському та 3-му Біло-
руському фронтах. Здійс нив 
227 бойових вильотів, зни щив 
багато техніки та живої сили 
ворога. За мужність, виявлену 
в боях на території Запо різької 

області та Криму, Указами Президії Верховної Ради СРСР від 
23 лютого 1945 р. А. Брандису присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. У червні 1945 р. був удостоєний другої 
«Золотої Зірки» Героя Радянського Союзу. Після війни закін-
чив Військово-повітряну академію, у 1959 р. — Академію 
Генерального штабу. З 1964 р. викладав у військових на-
вчальних закладах. 

АА
ББ
((1(11(1((1
рррррррр
гггггг
дд
СС

УУ
рр
22
ббббббб
в
ввввв

оббобобобобо ллллаал стсті тата ККриримуму УкУ аза ами ПрПрПрПрПрПрПрезезеезееззббббб

СС
ББББББББ
(2((2(2(2(2((
РРРРРРРР
ММ
дд
гг

вв
рр
с
199191919191911
ллллллл
кккккк

ччічі ддивви іззіїії ММамаамононнннннтотототоототовававаавававаа ііііііі ШШкуррророррр УУУУУУУіі іі ії і



4

Іван 
ВИГОВСЬКИЙ
(р. н. невід., с. Вигів, нині 
Коростенського р-ну Жито-
мирської обл. — 27.03.1664, 
с. Віль ховець Звенигород-
ського р-ну Черкаської 
обл.) — військовий діяч, ди-
пломат

В роки правління короля 
Владислава IV Вази відзначив-
ся у боротьбі проти турецько-
ногайсько-татарської агресії. 
1648 р. у складі польського 

війська потрапив у татарський полон, звідки був викуплений 
гетьманом Б. Хмельницьким. Після кампаній 1648-1649 рр.  
брав участь у поході 1650 р., який завершився взяттям столи-
ці Молдовського князівства. У 1651 р. брав участь у Бе рес-
тецькій битві, причому саме його з Хмельницьким силоміць 
забрав з поля бою хан Іслам-Гірей. Вирвавшись з неволі, 
громив під Паволоччю орду, яка поверталася до Криму, чим 
змусив татар прискорити відновлення союзу з Україною. 
Також брав участь у 1652 р. в Батозькій битві, в якій україн-
ське військо взяло переконливий реванш над поляками за 
поразку під Берестечком. У 1653 р. відіграв активну роль у 
переможних боях під Жванцем, але зрада кримського хана 
не дала й тут можливості остаточно розгромити ворога. Це 
спонукало уряд України до посилення контактів з Мос ков-
ською державою та до укладення з нею військово-політичного 
союзу. Після смерті Богдана Хмельницького Іван Виговський 
був обраний гетьманом України.

Дмитро 
ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
(прізвисько — Байда; 1516- 
1563) — український полі-
тичний і військовий діяч, 
один із організаторів запо-
розького козацтва

Близько 1552 р. об’єднав за-
порожців для відкритої зброй-
ної відсічі татарам і захисту 
України з півдня. Згуртувавши 
навколо себе понад 300 коза-
ків, Дмитро Вишне вецький 
вирушив до остро ва Мала 

Хортиця (о. Байда) і на власний кошт розпочав будівництво 
фортеці, поклавши початок Запорозькій Січі. У 1556 р. органі-
зував похід на турецьку фортецю Очаків. Повернувшись з 
походу, Вишневецький незабаром напав на фортецю Іслам-
Кермен у Криму, яку козаки пограбували та спалили. Навесні 
1557 р. він знову організував похід на фортецю Іслам-Кермен, 
а восени того ж року турецькі, татарські та молдовські вій-
ська, об’єднавши зусилля, зруйнували укріплення на 
о. Хортиця, і Дмитро Вишневецький вирушив у Москву шука-
ти підтримки в царя Івана IV Грозного. У 1561 р., після 
перемир’я між Московським князівством і Кримським хан-
ством, він повернувся на Запорозьку Січ і перейшов на служ-
бу до польського короля. У 1563 р. під час молдовського по-
ходу Вишневецького — одного з організаторів запорозького 
козацтва зрадили: потрапивши у полон, він був виданий на 
розправу турецькому султанові і згодом страчений у 
Стамбулі. 

Володимир 
ВЕЛИКИЙ
(хресне ім’я — Василій; 958, 
ймовірно м. Київ — 1015, 
м. Ки їв) — державний діяч, 
Великий князь київський 
(980—1015). Канонізований 
Західною і Східною христи-
янськими церквами

Онук великої київської кня-
гині Ольги. З 969 р. князював у 
Новгороді Великому. Після за-
гибелі в міжусобних зіткненнях 
братів Ярополка і Олега посів у 

980 р. київський княжий стіл за підтримки свого дядька 
Добрині. У 981 р. Володимир звільнив «червенські» (га-
лицько-волинські) землі від тимчасової польської окупації; 
985 р. виступив проти Волзької Булгарії. Війна тривала з пе-
ремінним успіхом, і незабаром обидві сторони погодились 
на мир. Головним же результатом Херсонеської війни (осінь 
987 — весна 988 рр.) було не тільки прийняття християнства 
на Русі (988 р.), але й союз з Візантією, скріплений шлюбом з 
принцесою Анною, дочкою імператора Романа II (959-963 рр.). 
У 993 р. приєднав до київських володінь землі білих хорватів 
(Закарпатську Україну). За Володимира істотно розширилися 
межі самого Києва, а на порубіжжі держави будувалися фор-
теці. У роки його правління в цілому завершилося формуван-
ня Давньоруської держави. Постать князя Володимира оспі-
вана й опоетизована в давньоруській літературі в образі 
Володимира Красне Сонечко — охоронця рідної землі, му-
дрого правителя і героя. 

Василь 
ВИШИВАНИЙ
(10.02.1895 — 18.08.1948) — 
український військовий 
діяч, політик, дипломат, 
поет, австрійський архи-
князь (ерцгерцог), полков-
ник Легіону Українських Сі-
чових Стрільців

Навесні 1918 р. очолив вій-
ськову одиницю — «Групу ар-
хикнязя Вільгельма», до якої 
входив і курінь УСС (Україн-
ських січових стрільців). 1 квіт-

ня 1918 р. перейняв командування УСС біля Херсону. З пова-
ленням гетьманату Скоропадського в грудні 1918 р. почав 
співпрацювати з урядом Директорії, отримав звання полков-
ника армії УНР, у вересні 1919 р. був призначений головою 
відділу закордонних зв’язків Головного управління гене-
рального штабу УНР. Переїхавши до Кам’янця-Подільського, 
де на той час були розташовані керівні установи Директорії, 
розпочав формування мережі військових шкіл для армії УНР. 
Налагодив контакти з військовими місіями держав Західної 
Європи. Під час Другої світової війни він, як і всі Габсбурги, 
рішуче відмовився від співпраці з нацистами і знаходився під 
наглядом гестапо, оскільки існували підозри стосовно його 
співпраці з англійською розвідкою. По закінченні війни, під 
час окупації Відня в 1944-1947 рр. радянськими військами, 
сталінська розвідка вела таємне стеження за ним. Вишиваний 
був заарештований 26 серпня 1947 р. радянською таємною 
службою СМЕРШ. Помер від туберкульозу.
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Данило 
ГАЛИЦЬКИЙ
(1201-1264, м. Холм,  нині 
Польща) — князь галицько-
волинський, Великий князь 
київський, король Русі-
України

Князь галицько-волинський, 
Великий князь київський 
(1240), перший король Русі 
(1253). Син князя Романа 
Мстиславича з династії Рю ри-
ковичів. У 1221 р. почав княжи-
ти на Волині й до 1229 р. завер-

шив об’єднання волинських земель. У 1223 р. відзначився у 
битві русичів на річці Калці проти монголо-татар. 1238 р. 
Данило Романович за підтримки городян оволодів Галичем, 
передав Волинь брату Васильку Романовичу, а потім зайняв 
Київ. 1245 р. в битві під Ярославлем Галицьким його війська 
розбили полки угорських і польських феодалів і галицьких 
бояр, що завершило майже 40-річну боротьбу за відновлен-
ня єдності Галицько-Волинського князівства. У 1252 р. разом 
з братом Васильком та синами організував визвольний похід 
проти монголо-татар на Волинь. Розраховуючи на західних 
союзників для протистояння Орді, погодився прийняти 1253 р. 
від папської курії королівський титул; акт коронації Данила 
Галицького відбувся в місті Дорогичині. Однак вести війну з 
татарами Данилу Романовичу довелося власними силами, 
причому вперше в історії Русі один з її князів завжди брав 
гору над непереможними, як тоді вважалося, монголо-
татарами.

Остап ГОГОЛЬ
(р.н. невід., ймовірно с. Го-
голі Летичівського пов. на 
Поділлі, тепер село Вінько-
вецького р-ну Хмельниць-
кої обл. — 05.01.1679, м-ко 
Димер на Київщині) — на-
казний гетьман Правобе-
режної України (1675-1679), 
подільський (1654-1661, 
1663-1669, 1673-1675) та 
брацлавський (1663-1665) 
полковник

На початку національно-
визвольної війни створював загони повстанців у Могилеві-
Подільському та на його околицях. У липні 1659 р. полк 
Гоголя взяв участь у битві під Конотопом. Коли коронний 
гетьман Потоцький на чолі польсько-турецької інтервенції 
оточив Могилів, Остап Гоголь командував могилівським гар-
нізоном, що оборонявся від поляків. Влітку 1660 р. полк 
Гоголя взяв участь в Чуднівському поході, після якого був під-
писаний Слободищенський трактат. Гоголь став на бік авто-
номії України у складі Речі Посполитої, за що отримав шля-
хетство. У 1664 р. на Правобережжі спалахнуло повстання 
проти поляків і гетьмана Павла Тетері. Гоголь спочатку під-
тримував повсталих, проте згодом перейшов на бік супро-
тивника. Причиною тому стали його сини, яких гетьман 
Потоцький тримав як заручників у Львові. Коли гетьманом 
став Петро Дорошенко, Гоголь перейшов до нього на службу. 
У 1675 р. полковник Гоголь став гетьманом Правобережної 
України від імені короля Яна III Собеського. 

Дмитро 
ВІТОВСЬКИЙ 
(8.11.1887-4.08.1919, Ратибор, 
Сілезія) — військовий і дер-
жавний діяч, полковник УГА

На початку Першої світової 
війни вступив до Легіону Укра-
їнських Січових Стрільців. 
У 1914-1915 рр. командував со-
тнею, пізніше куренем Укра-
їнських Січових Стрільців під час 
кровопролитних боїв проти ро-
сійських військ у Карпатах, на 
Маківці, над Стрипою. Як комі-

сар УСС займався організацією українського шкільництва на 
Волині, де його стараннями було відкрито 17 шкіл. У період 
Української Держави — комендант Жмеринки, де проводив ор-
ганізаційну діяльність по створенню українських державних ор-
ганів влади. 29 жовтня 1918 р. очолив Український Військовий 
Генеральний Комісаріат, який під його керівництвом організу-
вав і провів переможне Листопадове повстання 1918 р. у Львові, 
і передав всю повноту влади у Галичині Українській Національній 
Раді ЗУНР-ЗОУНР. 9 листопада 1918 р. Вітовський був призна-
чений державним секретарем військових справ ЗУНР й активно 
взявся за розбудову збройних сил молодої української держа-
ви — Галицької Армії. З березня входив до складу делегації 
УНР, яка брала участь у Паризькій мирній конференції 1919-
1920 рр. і намагалась переконати Найвищу раду країн Антанти 
вжити заходів для припинення агресії Польщі проти української 
держави. Загинув у авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія). 
Похований у Берліні на кладовищі Гугенотів.

Василь 
ГЕРАСИМЕНКО
(11(24).04.1900, с. Великобу-
ромка, нині Черкаської 
обл. — 13.02.1961) — радян-
ський військовий та полі-
тичний діяч. У 1944 р. — на-
родний комісар оборони 
Української РСР

У Червоній Армії з 1918 р. 
В роки Громадянської війни 
брав участь в боях спочатку 
кулеметником, потім помічни-
ком командира та команди-

ром взводу. В 1924 році закінчив Військову академію 
Робітничо-Селянської Червоної Армії. У міжвоєнний період 
закінчив Мінську об’єднану військову школу, Військову ака-
демію ім. М.В. Фрунзе. Напередодні Великої Вітчиз няної 
війни командував військами Приволзького військового 
округу. З початком бойових дій — командувач 21-ї, потім — 
13-ї армій. У вересні 1942 р. призначений командувати 28-ю 
армією, воював у складі Сталінградського, Південного і 4-го 
Українського фронтів. У 1943 р. його армія разом з іншими 
військами 4-го Українського фронту брала участь у звільнен-
ні Донбасу. З січня 1944 р. генерал Герасименко командував 
військами Харківського військового округу, а з березня 
1944-го — Київського військового округу, нарком оборони 
Української РСР. Після війни — на колишній посаді. З жовтня 
1945 по 1953 рік — заступник і помічник командувача військ 
Прибалтійського військового округу. З вересня 1953 р. у від-
ставці.
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Сергій ГОРШКОВ
(13(26).02.1910, м. Кам’янець-По-
діль ський — 13.05.1988). Військово-
морський діяч, адмірал флоту Ра-
дянського Союзу, двічі Герой Радян-
ського Союзу. Увійшов в історію як 
творець радянського ракетно-
ядерного флоту

Учасник оборони Одеси. З жовтня 
1941 р. командувач Азовської військо-
вої флотилії. З серпня 1942 р. — заступ-
ник командувача Новоросійського обо-
ронного району. З листопада 1942 р. — 
командує 47-ю армією. З жовтня 1941 по 
вересень 1942 р. та з лютого 1943 по 
квітень 1944 р. — командувач Азовської 
військової флотилії, з квітня 1944 р. – 
очолює Дунайську флотилію, з січня 
1945 р. – командир ескадри Чорно мор-
ського флоту. З серпня 1955 по січень 
1956 р. — 1-й заступник Головкома ВМФ 
СРСР, з січня 1956 р. – заступник міні-
стра оборони СРСР та Головно-
командувач ВМФ. Видатний організа-
тор флоту. Фактично саме він зумів від-
новити знищений більшовиками флот. 

Олександр ГРЕКІВ
(24.11.1875, с. Сопич Глухівського 
пов. Чернігівської губ., нині Глухів-
ського р-ну Сумської обл. — 
02.12.1958, м. Відень, Австрія) — ге-
нерал російської армії, прибічник 
новопосталої УНР 

З січня 1918 р. — начальник штабу 
Київського військового округу, а з 
грудня 1918 р. — військовий міністр 
УНР. Очолював делегацію УНР на пере-
говорах з французьким командуван-
ням в Одесі про визнання УНР держа-
вами Антанти. У травні — липні 1919 р. — 
командувач Української Галицької 
Армії. Після відступу УГА за р. Збруч 
(липень 1919 р.) через непорозуміння з 
С. Петлюрою залишив УНР і виїхав з 
військовою місією до Румунії. Під час 
Другої світової війни співпрацював з 
ОУН. У 1948 р. заарештований радян-
ською контррозвідкою. Засуджений до 
25 років ув’язнення в таборах; покарання 
відбував у Сибіру. У серпні 1956 р. звіль-
нений. Повернувся до Відня, де й помер. 
1989 р. реабілітований посмертно. 

Андрій ГРЕЧКО
(04.10.1903, с. Голодаївка Донської 
обл., нині с-ще Куйбишево Куйби-
шевського р-ну Ростовської обл., 
Росія — 25.04.1976, м. Москва, Росія) — 
Маршал Радянського Союзу

З 1919 р. служив у Червоній Армії. 
З 1938 р. — начальник штабу Особливої 
кавалерійської дивізії Білоруського 
військового округу. З жовтня 1943 р. — 
заступник командувача військ 
Воронезького (з 20 жовтня 1943 р. — 
Першого Українського) фронту. 
Брав участь у визволенні Києва. 
У 1945-1953 рр. — командувач військ 
Київського військового округу. 
З 1953 р. — головнокомандувач Групи 
радянських військ у Німеччині. З листо-
пада 1957 р. — перший заступник міні-
стра оборони СРСР і головнокоманду-
вач сухопутних військ, з 1960 р. — пер-
ший заступник міністра оборони СРСР і 
головнокомандувач об’єднаних вій-
ськових сил країн — учасниць Вар шав-
сь кого договору. З квітня 1967 по кві-
тень 1976 р. — міністр оборони СРСР. 

іійй ГГООРРШШШШШШШШКККККОООООООВВВВВВ ГГГГГГРРРРРРРЕЕЕЕЕЕККККККККІВВ ріййййййййй ГГРРЕЕЧЧККОО

Іван ГОНТА 
(р.н. невід. – 14.07.1768) — ва-
тажок українського гайда-
мацького руху, один з про-
водирів Коліївщини 

Народився в с. Розсішки 
(нині Христинівського райо-
ну). Служив старшим сотни-
ком козацького надвірного 
війська уманського воєводи 
С. Потоцького. Під час гайда-
мацького повстання в червні 
1768 р. перейшов на бік по-
встанців, яких очолював М. За-

лізняк. Об’єднавшись, вони штурмом оволоділи стратегічно 
важливим форпостом — Уманню. Активно сприяв розгортан-
ню повстанського руху. Заарештований 26 червня 1768 р. і за 
вироком шляхетського суду після тривалих тортур 14 липня 
1768 р. страчений в с. Серби, нині с. Гонтівка Могилів-
Подільського району Вінницької обл., де йому встановлено 
пам’ятник. 

Антін 
ГОЛОВАТИЙ
(1744-28.01.1797) — один із 
фундаторів Чорноморського 
козацького війська

Вперше участь у бойових 
діях взяв у війні з Туреччиною в 
1769 р. Восени 1787 р. йому 
разом з Сидором Білим вдало-
ся умовити Г. Потьомкіна ство-
рити «Військо вірних козаків». 
17 червня 1788 р. у бою під 
Очаковом Антін Головатий 
взяв управління боєм на себе. 

Козацькі чайки виявились ефективною зброєю проти вели-
ких вітрильних кораблів. Після перемоги під Очаковом 
«Військо вірних козаків» було перейменоване на Чор но-
морське козацьке військо; козацьку флотилію стали назива-
ти Чорноморською козацькою флотилією. Її назва була пере-
несена на весь флот, який відтоді став називатися Чорно-
морським флотом. 
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Остап 
ДАШКЕВИЧ
(Остафій, Євстафій) (1455, 
м. Овруч Житомирської 
обл. — 1535) — шляхтич ки-
ївський, організатор ко-
зацьких загонів у Великому 
князівстві Литовському, ко-
зацький ватажок

Змолоду побував у Німеччині 
та Франції, де вдосконалював 
освіту і набував військового 
досвіду. На початку XVI ст. 
одержав від великого князя 

литовського Олександра Казимировича Кричевське старо-
ство (нині Білорусь), яке межувало з Великим князівством 
Московським. Під час однієї із сутичок з московськими вій-
ськами потрапив у полон. У 1507 р. повернувся в Україну і 
зайняв посаду канівського, а згодом і черкаського старости. 
Керував обороною південних кордонів Литовської держави 
від нападів кримських татар. Брав участь у поході проти 
Московського князівства разом з кримськими татарами. 
Частину війська тоді становили козаки. У 1523-1528 рр. орга-
нізував похід на Очаків, а звідти пішов у Крим. У 1532 р. від-
бив напад кримського хана Саад-Гірея на Черкаси. 
Перебуваючи в 1533 р. на сеймі в Пьотркові, запропонував 
збудувати замок у пониззі Дніпра і тримати там постійну охо-
рону з однієї-двох тисяч козаків для оборони України від 
нападів кримських татар. Хоча цю пропозицію реалізовано 
не було, до кінця життя Дашкевич дбав про зміцнення обо-
роноздатності українських земель.

Кузьма 
ДЕРЕВ’ЯНКО 
(14.11.1904, с. Косенівка, Ки-
ївської губернії – 30.12.1954, 
Москва, Росія) — генерал-лей-
тенант, У 1945 році підписав 
від Радянського Союзу Акт 
капітуляції Японії

Брав участь у Курській битві 
за Дніпро. Зробив вагомий 
внесок в успішне завершення 
Корсунь-Шевченківської опе-
рації. Штабом, який він очо-
лював, організований розгром 

противника в ході Ясько-Кишиневської операції. Як началь-
ник розвідвідділу штабу Північно-Західного фронту в серпні 
1941 р. очолив рейд в тил німецьких військ, за результатами 
якого з концтаботу під Старою Русою було звільнено близько 
двох тисяч полонених червоноармійців. Брав участь у боях за 
визволення Будапешта та Відня. 2 вересня 1945 р. підписав 
від Рядянського Союзу Акт капітуляції мілітаристської Японії. 
У подальшому — представник СРСР у Союзній Раді з її місце-
перебуванням у Токіо. Згодом, після того як вона припинила 
своє існування (після укладення мирної угоди 1951 р.), пере-
ведений до Москви, де працював начальником кафедри 
збройних сил іноземних держав у військовій академії, а 
потім – начальником управління інформації ГРУ Генерального 
штабу. Внаслідок ядерного опромінення, отриманого під час 
відвідання Хіросіми та Нагасакі, його здоров’я погіршилося, і 
після тривалої хвороби Дерев’янко помер. Похований на 
Новодівичому цвинтарі.

Петро 
ГРИГОРЕНКО
(1907, с. Борисівка Бердян-
ського пов. Таврійської губ., 
тепер Приморського р-ну 
Запорізької обл. — 1987, 
м. Нью-Йорк, США) — один 
із засновників Української 
Гельсінської групи, генерал-
майор 

У 1939 р. брав участь у бойо-
вих діях на р. Халхін-Гол; до 
1943 р. служив у штабі 
Далекосхідного фронту, ко-

мандував стрілецькою дивізією (був двічі поранений). У ве-
ресні 1961 р. виступив на партійній конференції в Москві з 
доповіддю про загрозу нового культу особи. Як наслідок, був 
звільнений з академії і відправлений (зі значним понижен-
ням у посаді) на Далекий Схід. У 1963 р. створив організацію 
«Союз боротьби за відродження ленінізму», писав та особис-
то поширював антикомуністичні листівки. У травні 1969 р. 
виступив у Ташкенті (Узбекистан) як громадський захисник 
на судовому процесі групи кримсько-татарських патріотів. 
Після цього вдруге заарештований і визнаний психічно хво-
рим. У 1970-1974 рр. утримувався в спеціальній психіатричній 
лікарні в Ташкенті. У червні 1974 р. звільнений. Відновив пра-
возахисну діяльність, став співзасновником Української 
Гельсінської групи (листопад 1976 р.). У листопаді 1977 р. 
указом Президії Верховної Ради СРСР був позбавлений ра-
дянського громадянства. Помер у Нью-Йорку, похований у 
Баунд-Бруку. 

Роман 
ДАШКЕВИЧ 
(6.11.1892, с. Тустановичі на 
Дрогобиччині — 1975) — по-
літичний і військовий діяч, 
генерал-хорунжий армії 
УНР 

З 1912 р. – Кошовий повітової 
«Січі» Українських Січових 
Стрільців у Львові. З осені 
1917 р. розгорнув активну ді-
яльність по створенню Га-
лицько-Буко винського Куре ня 
Січових Стрільців. У січні 1918 р. 

був обраний до складу Стрілецької Ради і призначений коман-
диром гарматної батареї Куреня Січових Стрільців. У січні-
лютому 1918 р. батарея Дашкевича брала участь у запеклих 
боях з червоногвардійськими частинами, які рвалися до 
Києва, а в березні 1918 р. – у визволенні міста від більшовиць-
кої окупації. В січні-грудні 1919 р. – командир гарматної бри-
гади Січових Стрільців, яка брала участь у всіх бойових опера-
ціях Армії УНР цього періоду. Повернувшись до Львова, від-
крив адвокатську контору. Після війни відновив Січові органі-
зації, а з їх ліквідацією поляками – організатор (з 1925 р.) і 
голова товариства «Луг». У 1922-1933 рр. редагував журнал 
«Січові вісті», а в 1933-1939 рр. — «Вісті з Лугу». Під час Другої 
світової війни з 1943 р. жив у Куфштайні (Австрія). Автор 
книги «Артилерія Січових Стрільців у боротьбі за Золоті 
Київські Ворота» (Нью-Йорк, 1965), численних історичних до-
відок, споминів. На еміграції Р. Дашкевичу було присвоєно 
звання генерала. Помер у Куфштайні 11 січня 1975 р.
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Ярослав 
ДОМБ РОВСЬКИЙ
(13.11.1836, м. Житомир — 
23.05.1871, м. Париж, Фран-
ція) — польський політик, 
військовий діяч, революціо-
нер, генерал Паризької ко-
муни

Походив з роду безмаєтної 
волинської шляхти. Учасник 
Кримської війни 1853-1856 рр. 
Нагороджений орденом св. 
Станіслава. У 1859-1861 рр. на-
вчався в Академії Генерального 

штабу (Санкт-Петербург). Учасник боротьби Польщі за неза-
лежність та відновлення держави в кордонах 1772 р. У серпні 
1862 р. був заарештований і понад два роки утримувався в 
казематі Варшавської цитаделі. Засуджений на 15 років ка-
торги. В грудні 1864 р. на етапі до Сибіру втік. Емігрував до 
Франції. Під час франко-прусської війни 1870-1871 рр. рішуче 
став на захист республіки. У 1871 р. покликаний Комуною 
очолити легіон національної гвардії. Потім його призначили 
комендантом Паризького укріпленого району та командува-
чем військ Західного сектора оборони Парижа. В квітні 
Домбровському присвоїли звання генерала та доручили ке-
рувати військами Комуни в боях проти версальських військ. 
У травні 1871-го версальські війська увірвались в Париж. 
Загинув від смертельного поранення на барикаді поблизу 
Монмартра в бою з версальськими військами, похований на 
цвинтарі Пер-Лашез. 

Андрій 
ЄРЕМЕНКО
(02.10.1892, с. Марківка Ка-
теринославської губ., нині 
смт Попаснянського р-ну 
Луганської обл. — 19.11.1970, 
м. Москва, Росія) — Маршал 
Радянського Союзу

Учасник Першої світової 
війни та Громадянської війни 
1918-1920 рр. З грудня 1941 р. — 
командувач 4-ї Ударної армії, 
у серпні — грудні 1942 р. — 
Південно-Східним фронтом, у 

січні—лютому 1943 р. — Південним фронтом, у квітні — жовтні 
1943 р. — Калінінським фронтом, у жовтні — листопаді 
1943 р. — 1-м Прибалтійським фронтом, у лютому — квітні 
1944 р. — Окремою Приморською армією, з квітня 1944 р. — 
2-м Прибалтійським фронтом, з березня 1945 р. — 4-м 
Українським фронтом. Війська під командуванням А. Єре-
менка успішно діяли в битві під Московою 1941-1942 рр., 
Сталінградській битві, у боях під час визволення Криму, 
Прибалтики, Чехословаччини. З 1944 р. — Герой Радянського 
Союзу. Після війни командував військами Прикарпатського, 
Західносибірського, Північнокавказького військових округів. 
З 1955 р. — Маршал Радянського Союзу; з 1958 р. — член 
Групи генеральних інспекторів Міністерства оборони СРСР. 
У червні 1941 р. отримав звання генерал-лейтенанта. До іс-
торії Другої світової війни А. Єременко увійшов як один із 
генералів, які зуміли переламати хід подій у Сталінградській 
битві 1941-1942 рр. і завдати супротивнику потужного контр-
удару.

ДОБРИНЯ
(р. н. і р. см. невід.) — воєвода

Дядько Володимира Свято-
славича та його вихователь і 
сподвижник. «Повість мину-
лих літ» розповідає, що матір’ю 
Володимира була Малуша — 
ключниця його бабусі по бать-
кові, Великої княгині київської 
Ольги. Вона доводилась 
Добрині сестрою, а їхнім бать-
ком був Малк Любечанин, 
якого деякі історики пов’язують 
з деревлянським князем Ма-

лом і який убив Великого князя київського Ігоря Старого у 
945 р., а наступного року сватався до Ольги. Добриня допо-
магав правити Володимиру в Новгороді Великому, був його 
союзником у боротьбі за престол. У 980 р. Володимир при-
значив Добриню посадником у Новгороді Великому, де той 
поставив ідол Перуна, але після хрещення Київської Русі ски-
нув його та примусово охрестив новгородців. Звідси, в 985 
році, ходив разом з Володимиром в похід на Волзьку 
Болгарію. Мир з болгарами був укладений саме завдяки на-
поляганням Добрині, який стояв на тому, що такий багатий 
народ, який носить чоботи, не буде платити данину, і радив 
князеві шукати «лапотьників». Добриня (по батькові Нікітіч) є 
одним із головних героїв билин Володимирового циклу, де 
він виступає поряд з Іллею Муромцем серед найшанованіших 
руських богатирів. Учені відзначають, що образ і дії Добрині 
в літописі й билинах за змістом у цілому тотожні.

Петро 
ДОРОШЕНКО
(1627-1698) — визначний 
державний та військовий 
діяч, гетьман України 

1663-1664 рр. — генераль-
ний осавул у війську гетьмана 
П. Тетері, з 1665 р. — полков-
ник Черкаського полку. 
10 жовтня 1666 р. правобереж-
ні полковники обрали Доро-
шенка тимчасовим гетьманом 
Право бережної України. Щоб 
позбутися залежності від ко-

зацької старшини, створив постійне 20-тисячне військо. 
Після підписання між Московською державою та Польщею 
Андрусівського перемир’я 1667 р., умови якого абсолютно 
нехтували державними інтересами України, Дорошенко 
укладає військовий союз з Кримським ханством. У вересні 
1667 р. українсько-турецьке військо змусило польський уряд 
визнати автономію Правобережної України. У червні 1674 р. 
московська армія І. Самойловича перейшла на Правобереж-
жя і взяла в облогу гетьманську столицю — Чигирин. Два 
тижні війська завзято обороняли місто. На допомогу Доро-
шенку підійшла турецько-татарська армія, яка змусила мос-
ковські війська відступити. Правобережна Україна знову пе-
рейшла під владу Дорошенка. Проте його авторитет серед 
українського населення почав падати. В цій ситуації До-
рошенко вирішив зректися булави. Після зречення він осе-
лився в містечку Сосниці (тепер Чернігівська обл.), проте че-
рез деякий час на вимогу царського уряду переїхав до 
Москви. У 1679-1682 рр. — в’ятський воєвода.
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Максим 
ЗАЛІЗНЯК
(близько 1740, с. Івківці, нині 
Чигиринського р-ну Чер-
каської обл. — після 1768) — 
керівник гайдамацького по-
встання, відомого під на-
звою Коліївщина, козацький 
отаман, гетьман України

Наприкінці березня 1768 р. 
до Залізняка прибув козаць-
кий отаман Йосип Шелест, 
який показав йому листа від 
імені запорозького кошового 

отамана, де містився заклик до повстання проти Польщі. 
Зібравши в Холодному Яру, поблизу Мотронинського монас-
тиря, загін запорожців та селян кількістю до тисячі чоловік, 
Залізняк вирушив у дорогу. Протягом трьох тижнів гайдама-
ки захопили Жаботин, Смілу, Богуслав, Канів, Черкаси, 
Корсунь, Лебедин, Лисянку, Звенигородку і Умань. Повстанча 
рада проголосила Залізняка гетьманом і «князем смілян-
ським», а сам він заявив про відновлення Гетьманщини. 
Чисельність військ весь час збільшувалася. Розмах повстання 
почав турбувати російський уряд. Невдовзі росіяни оточили 
табір гайдамаків. Останні, вважаючи російське військо своїм 
союзником, навіть не чинили опору. 8 липня 1768 р. Залізняка 
разом з 73 гайдамаками було засуджено на побиття батога-
ми, таврування і довічне заслання до копалень Нерчинська 
(Східний Сибір). 1 листопада 1768 року по дорозі до Білгороду, 
в слободі Котельня (нині Котелевського району Полтавської 
обл.) Залізняк разом з близько півсотнею ув’язнених роз-
зброїв конвой і втік, однак невдовзі був спійманий і відправ-
лений на каторгу, де ймовірно помер. За деякими даними 
Залізняк втік з каторги і брав участь у селянській війні під про-
водом Омеляна Пугачова.

Яків 
ІСКРА-
ОСТРЯНИН
(р. і м. н. невід. — 1641) — ке-
рівник козацько-селян сь ко-
го повстання, гетьман нере-
єстрових козаків

Виходець із православного 
шляхетського роду. Вперше 
згадується в документах як 
полковник нереєстрових коза-
ків під час походу в 1633 р. 
разом з військом Речі Пос по-
литої на Чернігово-Сіверщину. 

Після придушення повстання Павлюка 1637 р. прибув на 
Запорозьку Січ, де на початку 1638 р. був обраний гетьманом 
нереєстрового козацтва. Навесні того ж року очолив козацьке 
повстання. Зазнавши поразки від польсько-шляхетського 
війська під Жовнином, Острянин з частиною повстанців від-
ступив на Слобідську Україну, де з дозволу московського 
уряду оселився на Чугуївському городищі (нині м. Чугуїв 
Харківської обл.). Брав участь у боротьбі проти татар. Убитий 
козаками, які повстали проти козацької старшини. Історія 
козацького повстання 1637-1638 рр. викладена в щоденниках 
Симона Окольського та стала основою книги М. Гоголя 
«Тарас Бульба».

Святослав 
ЗАВОЙОВНИК
(935-972) — Великий князь 
київський (княжив з 945 р., 
самостійно — з 964 по 972 р.)

Матір’ю Святослава була 
княгиня Ольга, батьком — ки-
ївський князь Ігор. За «Повістю 
минулих літ» уже 946 р., беру-
чи участь у війні княгині Ольги 
проти деревлян, юний Свято-
слав сидів на коні і навіть про-
бував метнути списа, помща-
ючись за смерть батька, заби-

того деревлянами. У 964 р. князь Святослав Ігоревич здій-
снив свій перший похід на землі слов’янського племені 
в’ятичів, які платили данину хозарам, і підкорив їх Києву. 
Навесні наступного року Святослав відправив хозарському 
кагану своє знамените історичне послання: «Іду на ви». 
У 967 р. він рушив до берегів Дунаю. Військо русичів було 
переважно піше, у далекий похід воно виступило на ладійній 
флотилії, тому їхні човни без перешкод увійшли в гирло 
Дунаю. Поява війська Святослава була несподіваною для 
болгар. Русичі зійшли на дунайський берег поблизу 
Переяславця. Перша ж битва з болгарським царським вій-
ськом принесла перемогу руській зброї. Навесні печеніги 
обложили Київ і почали спустошувати його околиці. Киянам 
вдалося послати звістку про це у Болгарію. Князь Святослав, 
здавалося, зробив неможливе. Він швидко зібрав своє вій-
сько, що стояло гарнізонами по болгарських фортецях, і 
стрімко рушив по Дунаю, Чорномор’ю і Дніпру до Києва. 
Військо Святослава розгромило печенігів і з тріумфом уві-
йшло в Київ. Подробиці останнього бою Святослава Ігоревича 
історії невідомі: біля порогів разом з ним загинули всі його 
дружинники. 

Князь 
ІЗЯСЛАВ
(981-1001) — князь полоць-
кий, родоначальник окре-
мої полоцької династії 
князів

Ізяслав Володимирович-
старший — син Володимира 
Великого від першої дружини 
Рогнеди. За свідченнями 
«Повісті минулих літ» від 
988 р. Ізяслав був посадже-
ний батьком у м. Полоцьк 
(нині Вітеб ської обл., 

Білорусь). Про нього записана легенда у «Лаврентіївському 
літописі» під 1128 р., де говориться, що він у неповнолітньо-
му віці з мечем в руках захистив матір Рогнеду від гніву 
батька. Володимир простив сина і дав йому з матір‘ю засно-
ване тоді ж місто Ізяславль (нині м. Заславль Мінської обл., 
Білорусь). Ізяслав відбудував зруйновану столицю — 
Полоцьк, перенісши її на більш високе і неприступне місце 
у гирлі річки Полоти, на її лівий берег. Володіючи найбіль-
шим князівством Київської Русі, полоцький князь Ізяслав 
майже не рахувався з Києвом. Відома тамга (гербовий 
знак) Ізяслава Володимировича — тризуб з маленьким 
хрестиком на середньому зубці.
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Михайло 
КИРПОНІС
(12.01.1892, м-ко Вертіївка Ніжин-
ського пов. Чернігівської губ., тепер 
село Ніжинського р-ну Чернігівської 
обл. — 20.09.1941, с. Шумейкове Пол-
тавської обл.) — керівник оборони 
Києва в 1941 р.

З лютого 1941 р. — командувач Киї в-
ського Особливого військового округу. 
Його пропозиції щодо оснащення армії 
новою технікою не знайшли підтримки 
у вищого керівництва країни. З перших 
днів Великої Віт чиз няної війни коман-
дував Півден но-Західним фронтом. Не 
розгубившись, намітив план відведен-
ня військ фронту за Дніпро на підготов-
лені оборонні рубежі. Однак на реалі-
зацію плану не отримав дозволу Ставки. 
Виснажені радянські війська були втяг-
нути у нерівні бої за Київ. Після 
71-денної оборони місто довелося за-
лишити. У  вересня 1941 р. в оточення 
потрапив увесь штаб фронту. Під час 
відбиття атаки німецьких танків 
М. Кирпонос загинув. 

Устим КАРМЕЛЮК
(1787, с. Головчинці Літинського по-
віту, Подільська губ., тепер с. Кар-
малюкове, Жмеринського району, 
Вінницької обл. — 1835) — керівник 
повстанського руху на Поділлі 
1813-1835 рр. 

1814 р. — очолив повстанський рух 
селян проти російської адміністрації і 
дворянства, який розгорнувся в 
Літинському, Летичівському і Ольго-
пільському повітах. 1830-1835 рр. — 
селян ський рух під проводом Карме-
люка охопив усе Поділля, суміжні з ним 
райони Бессарабії та Київщини. 
У ньому брали участь близько 20 тис. 
чоловік. Протягом 23 років боротьби 
повстанські загони Кармелюка здій-
снили понад тисячу нападів на помі-
щицькі маєтки. Захоплені гроші та 
майно вони роздавали селянській бід-
ноті. Для боротьби з повстанцями ро-
сійський уряд у листопаді 1833 р. ство-
рив так звану Галу зинецьку комісію (в 
с. Галузинцях, тепер Деражнянського 
р-ну Хмель ницької обл.). Вбитий із за-
сідки шляхтичем Рутковським. 

Сидір КОВПАК
(25.05.1887, слобода Котельва Хар-
ківської губ., тепер смт Полтавської 
обл. — 11.12.1967, м. Київ) — держав-
ний і військовий діяч, генерал-
майор, один з організаторів парти-
занського руху в Україні, двічі Герой 
Радянського Союзу

Учасник Першої світової і Громадян-
ської воєн (1914-1920 рр.). Під час Гро-
ма дянської війни на чолі партизан-
ського загону воював проти німців і 
денікінців. Був бійцем 25-ї Чапаївської 
дивізії на Східному фронті. Учасник 
Великої Вітчизняної війни з вересня 
1941 р. Командир Путивльського пар-
тизанського загону, потім з’єднання 
партизанських загонів Сумської облас-
ті, яке було перейменоване в 1-шу 
Українську партизанську дивізію імені 
С. А. Ковпака. За 26 місяців війни 
з’єднання пройшло з боями тилами 
противника понад 10 тис. кілометрів 
через територію 18 областей України, 
Білорусії й Росії. Ці рейди відіграли ве-
лику роль у розгортанні руху опору 
проти німецьких окупантів. 

йй КККККААРРММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЮЮЮЮЮЮЮЮЮККККККК іііііі КККККККООВВППААКК

Микола 
КАПУСТЯНСЬКИЙ 
(1881–1969) — генерал-квар-
тирмейстер Армії УНР

Учасник Першої світової 
війни. У липні 1917 р. перехо-
дить на службу до української 
армії, а 1918 р. очолює штаб 
Південно-Західного фронту, 
згодом — генерал-квартир-
мейстер Армії УНР. Після по-
разки визвольних змагань де-
який час перебував у таборах 
інтернованих у Польщі. 

З 1923 р. жив у Франції, де організував і очолив Український 
національний союз. Чимало уваги приділяв підтриманню 
бойового духу колишніх вояків Армії УНР. У 1939 р. — учас-
ник 2-х Великих зборів Організації українських націоналістів 
у Римі, належав до прихильників Андрія Мельника, який 
конкурував зі Степаном Бандерою. З 1940 р., після розколу в 
ОУН, — один з лідерів ОУН(м). 

Петро 
КАЛНИШЕВСЬКИЙ
(1690, с. Пустовійтівка Ро-
менського р-ну Сумської 
обл. — 31.10.1803, Соловецькі 
острови, Росія) — останній 
кошовий отаман Запорозь-
кої Січі

У 1762 р. обраний кошовим, 
але того ж року Катериною II 
усунутий з посади. У січні 
1765 р. всупереч царській волі 
старшина знову обрала його 
кошовим. Нагороджений най-

вищим орденом Російської імперії — орденом Андрія 
Первозваного. У червні 1775 р. 100-тисячне військо під коман-
дуванням Текелі обступило Січ, скориставшись тим, що вій-
сько запорозьке ще перебувало на турецькому фронті. Не 
маючи сил боронитися, Калнишевський здав фортецю. 
Довічно засланий до Соло вецького монастиря, де й помер на 
113 році життя.
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Олександр 
КОЛЧАК
(16.11.1873 — 07.02.1920)

Прадід адмірала Олександра 
Колчака — Лук’ян Колчак був 
сотником Бузького козацького 
війська. У ХVІІ-ХVІІІ ст. Колчаки 
поріднилися з багатьма укра-
їнськими шляхетними роди-
нами, зокрема з Микла шев-
ськими, Аркасами, Доро шен-
ками. На Поділлі народився й 
батько майбутнього фло-
товодця — Василь Іванович, 

який був морським артилеристом під час Кримської війни. 
На початку квітня 1917 р. у Севастополі відбувся з’їзд 
Чорноморської української громади, на якому виступив 
Колчак: «Мені випала честь говорити з українцями, що зібра-
лися тут, заявити про своє існування, наочно його засвідчити. 
Чорноморський флот, керувати яким маю за честь, на 90 від-
сотків складається з синів цієї нації. Я не можу не вітати укра-
їнську націю, яка дала мені найліпших моряків, які тільки є у 
світі». На відміну від більшості представників вищої військо-
вої російської еліти, адмірал Колчак добре орієнтувався у 
складних політичних умовах того часу, а в українському на-
ціональному русі бачив порятунок Чорноморського флоту. 
У квітні 1917 р. на більшості кораблів були створені українські 
корабельні ради. Як зазначає сучасний дослідник 
К. Бондаренко, адмірал був активним прихильником украї-
нофільських ідей. Він охоче дав свою згоду на українізацію 
Чорноморського флоту. За часів Центральної Ради делегати 
від флоту і від українських організацій висували кандидатуру 
адмірала Колчака на пост морського міністра. За оцінками 
сучасників, Колчак міг претендувати на гетьманську булаву, 
однак на заваді стало те, що в той час було найважливішим 
для українських політиків, — різкі антинімецькі погляди адмі-
рала. 

Герасим 
КОНДРАТЬЄВ
(р. н. невід., м. Ставище, нині 
смт Київської обл. — 1701, 
с. Низи, нині Сумського 
р-ну) — Сумський полков-
ник, стольник (1687), один з 
найбагатших поміщиків 
Слобідської України 

Отаман (осадчий) пересе-
ленців на Слобожанщину з 
м. Ставище Білоцерківського 
полку. У 1655 р. (за іншими 
даними — 1653, 1654) з дозво-

лу російського царя заснував на р. Сумка місто Суми. 
З 1658 р. — полковник Сумського слобідського полку, учас-
ник боїв з козаками І. Виговського і татарами під Сумами 
(1659), козаками І. Брюховецького (1668), відбиття турецько-
татарських навал на Україну (1673, 1677, 1678), Кримських 
походів (1687, 1689). У 1658 р. заснував на околицях Сум чо-
ловічий Успенський (с. Мала Чернеччина), у 1687 — жіночий 
Іоанно-Предтеченський (с. Лука) монастирі. У 1664 р. відбу-
дував дерев’яні Преображенську (попередниця нинішнього 
кафедрального Спасо-Преображенського собору), у 
1694 р. — Миколаївську, Різдва Пресвятої Богородиці 
(с. Старе, нині с. Червоне) церкви.

Іван КОЖЕДУБ
(08.06.1920, с. Ображіївка 
Шост кинського р-ну Сум-
ської обл. — 08.08.1991, 
м. Москва, Росія) — військо-
вий діяч, льотчик-вини щу-
вач. Тричі Герой Радянсько-
го Союзу, маршал авіації

Бойове хрещення отримав 
під час битви на Курській дузі, 
а першою «Золотою Зіркою» 
Героя Радянського Союзу був 
нагороджений після битви за 
Дніпро. На цей час на його 

особистому рахунку було 20 збитих літаків противника. 
Слава про подвиги Івана Кожедуба облетіла всі фронти. Про 
небезпеку у зв’язку з появою в повітрі літака радянського аса 
попереджали своїх пілотів німецькі радіостанції. Наприкінці 
1944 р., вже під час визволення Правобережної України, на 
грудях героя засяяла друга «Зірка». Так були відзначені ще 34 
особисті перемоги льотчика-винищувача. Завдяки доскона-
лому опануванню технікою пілотування та відчуттю усіх по-
тенційних можливостей машини він здобув репутацію одно-
го з найталановитіших пілотів, «пілота від Бога», виходив 
переможцем навіть із безвихідних ситуацій. За всю війну 
жодного разу не був збитий. Загалом Кожедубом було здій-
снено 330 бойових вильотів, він взяв участь у 120 повітряних 
боях і вийшов переможцем у 62 двобоях (один із збитих ним 
уже в Німеччині літаків був реактивним). Надалі обіймав ряд 
керівних посад у Радянській Армії. У 1949 р. закінчив 
Військово-повітряну академію, в 1956 р. — Військову акаде-
мію Генштабу. Під час війни в Кореї командував 324-ю ви-
нищувальною авіаційною дивізією. Незважаючи на катего-
ричний наказ Сталіна не брати участь у повітряних боях, пе-
ретворив свій МіГ на повітряний командний пункт, літаючи 
на межі бою, керуючи своїми ескадрильями. За рік боїв його 
льотчики збили 216 літаків, втративши 27 машин і 9 пілотів. 

Петро 
КІШКА 
(1828, с. Ометинці Поділь-
ської губ., тепер Немирів-
ського р-ну Вінницької 
обл. — 01.02.1882, там же) — 
легендарний матрос, учас-
ник Кримської війни 1854—
1855 рр.

1854 р. під час Кримської 
війни призначений на батарею 
капітан-лейтенанта Переком-
ського. Брав участь у 18 вилаз-
ках в тил ворога і часто діяв 

сам — майже щоночі ходив у секрети і повертався з полоне-
ними і важливими відомостями про ворога. Про нього в 
Севастополі казали, що це «той Кішка, що ночами ловив 
французьких та англійських мишей». Двічі був поранений, 
підвищений в чині до квартирмейстера, нагороджений зна-
ком відзнаки військового ордена св. Георгія IV ступеня, а 
також двома медалями — срібною за захист Севастополя і 
бронзовою — в пам’ять про Кримську війну. Згодом повер-
нувся до рідного села, став чумакувати. В 1863 р. його знову 
взяли на службу, цього разу на Балтійський флот. На флоті 
Кішка прослужив ще чотири роки. Останні роки життя провів 
у рідному селі.
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Андрій КРАВЧЕНКО
(30.11.1899, хут. Сулимин, нині село 
Сулимівка Яготинського р-ну Київ-
ської обл. — 18.10.1963 рр.) — украї-
нець, генерал-полковник танкових 
військ, двічі Герой Радянського 
Союзу

На фронтах Великої Вітчизняної з 
вересня 1941 р. Командир 31-ї танкової 
бригади, заступник командарма 61-ї 
армії танкових військ, начальник штабу 
1-го танкового корпусу. Коман дував 
послідовно 2-м, 4-м та 5-м гвардій-
ським танковими корпусами. Учасник 
битви за Сталінград, танкової баталії 
під Прохорівкою, битви за Дніпро. 
З січня 1944 по травень 1945 р. коман-
дував 6-ю танковою армією, яка успіш-
но діяла в Корсунь-Шевчен ківській та 
Ясько-Кишинівській наступальних опе-
раціях, а також в операціях по визво-
ленню Угорщини, Чехосло ваччини та 
Австрії. 10 січня 1944 р. Андрію 
Кравченку присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. 

Максим КРИВОНІС
(бл. 1600-1648) — козацький вата-
жок, черкаський полковник 

У Пилявецькій битві у вересні 1648 р. 
яскраво виявилися військовий талант 
М. Кривоноса, де він зі своїми товари-
шами вщент розбив польське військо. 
Згодом Б. Хмельницький вислав вій-
сько Кривоноса до Бара, де знаходився 
добре укріплений замок; після облоги 
замок був взятий. Ця подія стала для 
поляків ще більшим ударом, ніж пораз-
ка на Жовтих Водах і під Корсунем. 
Кривоніс захопив польські замки на 
більшій частині Правобережної 
України. У жовтні Хмельницький роз-
почав облогу Львова і вислав на здо-
буття Високого замку полковника 
Кривоноса. Після тяжких боїв 15 жов-
тня 1648 р. Кривоніс штурмом взяв цей 
найважливіший пункт в оборонній сис-
темі міста, що змусило польське ко-
мандування піти на переговори. Після 
цього Кривоніс командував передньою 
розвідкою армії, Черкаським полком. 

іійй ККРРААААААААААВВВВВВЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕННКККККККККООООО КККРРИИИВВОООООООООНННННННІІІССССССС

Петро 
КОШОВИЙ 
(21.12.1904 — 30.08.1976) — 
радянський воєначальник, 
Маршал Радянського Со-
юзу, двічі Герой Радянсько-
го Союзу 

У 1920 р. вступив у Червону 
Армію. У 1927 р. закінчив кава-
лерійську школу і служив на 
командних і штабних постах. 
Закінчивши в 1939 р. Академію 
ім. Фрунзе, перед Великою 
Вітчизняною війною займав 

посаду начальника штабу дивізії в званні полковника. У Ве-
ликій Вітчизняній війні Кошовий (до вересня 1943 р. — коман-
дир стрілецької дивізії, а потім стрілецького корпусу), проявив 
себе як ініціативний і вольовий командувач. Брав участь у ви-
датних бойових операціях, відзначився, зокрема, при штурмі 
Сапун-гори під Севастополем і взятті Кенігсбергу. За ці битви 
двічі отримав звання Героя Радянського Союзу. Закінчив війну 
в званні генерал-лейтенанта. На параді Перемоги командував 
зведеним полком.

Євген 
КОНОВАЛЕЦЬ
(14.06.1891, с. Зашків Жов-
ківського р-ну Львівської 
обл. — 23.05.1938, Роттер-
дам, Голландія) — полков-
ник Армії УНР

У липні 1920 р. здійснює за-
ходи по створенню принципо-
во нової організації, яка б 
ефективно боролася проти 
окупаційних режимів. За його 
участю створено Українську 
військову організацію (УВО) та 

єдину організацію, діяльність якої ґрунтувалася на націона-
лістичній ідеологіїі. Його діяльність по розбудові ОУН, нама-
гання поставити українське питання у Лізі Націй та постійні 
заходи щодо налагодження націоналістичного підпілля в 
УРСР викликали занепокоєння у Москві. У 1938 р. загинув у 
Роттердамі (Голландія), відкриваючи поштовий пакет, в 
якому знаходився вибуховий пристрій, переданий йому 
агентом радянських спецслужб Павлом Судоплатовим. 
Похований на кладовищі Кросвейк у Роттердамі.
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Василь КУК
(11.01.1913, с. Красне Бузьківського 
р-ну Львівської обл. — 09.09.2007, 
м. Київ) — діяч Українського ви-
звольного руху 1930—1950 рр., 
генерал-хорунжий, командувач 
Української Повстанської Армії

У червні 1941 р. очолив Львівську 
провідну похідну групу, яка 30 червня 
організувала Народні Збори, на яких 
був проголошений Акт відновлення 
Української держави. 1943 р. очолив 
УПА-Південь. У квітні 1944 р. керував 
найбільшим боєм УПА під Гурбами. 
З 1947 р. — заступник Романа Шухевича, 
а після його загибелі 5 березня 1950 р. 
обраний Головою проводу ОУН в 
Україні, Головним командиром УПА та 
Головою Гене рального секретаріату 
Української головної визвольної ради. 
1954 р. захоплений КДБ. Перебував у 
слідчих тюрмах до 1960 р. Звільнений з 
метою скомпрометувати його в очах 
українців. Останні роки мешкав у 
Києві. 
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Віктор 
КУРМАНОВИЧ
(26.11.1876, с. Вільшаниця 
Львівської обл. — 18.10.1945, 
м. Одеса) — генерал Україн-
ської Галицької Армії, дер-
жавний секретар військових 
справ УНР

В роки Першої світової війни 
командував полком на італій-
ському фронті, полковник ав-
стрійської армії. В кінці 1918 — 
на поч. 1919 р. — командир 
групи «Північ» Української 

Галицької Армії, яка відзначилася успішними бойовими 
діями на українсько-польському фронті. Згодом очолив пер-
ший корпус армії. В лютому — червні 1919 р. — начальник 
штабу Навчальної Команди УГА. З 9 березня 1919 р. — член 
Ради уповноважених диктатора як головноуповноважений з 
військових справ ЗО УНР. У липні 1919 р. після переходу УГА 
за Збруч призначений заступником начальника (генерал-
квартирмейстером) штабу Головного отамана об’єднаних 
українських армій. З кінця 1919 р. — генерал-хорунжий. В емі-
грації перебував спершу в Чехословаччині, в таборах для ін-
тернованих частин УГА, з 1923 р. — жив у Австрії. З 1933 р. — 
член Організації українських націоналістів, очолював рефе-
рентуру з військових справ ПУН в УВО-ОУНу Данцига. Навесні 
1943 р. — почесний голова Військової управи, яка формувала 
дивізію СС «Галичина». Займався перевишколом колишніх 
старшин УГА у станиці. В квітні 1945 р. заарештований радян-
ськими спецслужбами у Відні. Помер в одеській тюрмі.

Степан 
МАКАРОВ
(27.12.1848, м. Миколаїв — 
31.03.1904, біля м. Порт-
Артур, Китай) — флотово-
дець, кораблебудівник, 
віце-адмірал 

Коман дував пароплавом 
«Тамань» (1881-1882), фрега-
том «Князь Пожарський» 
(1885), корветом «Вітязь» 
(1886-1889), на якому здій-
снив кругосвітню подорож. 
Виконуючий обов’язки голов-

ного інспектора морської артилерії (1891-1894), молодший 
Флагман Практичної ескадри Балтійського моря (1894), ко-
мандувач ескадри в Середземному морі (1894-1895). При 
загрозі війни з Японією (1895) перевів кораблі на Далекий 
Схід. Командувач Практичної ескадри Балтійського моря 
(1896-1898), головний командир Кронштадтського порту, 
губернатор Кронштадта (6 грудня 1899 — 9 лютого 1904). На 
початку російсько–японської війни (1904-1905) призначений 
командувачем Тихоокеанської ескадри. 24 лютого (8 берез-
ня) прибув у Порт-Артур. Керував діями кораблів при обо-
роні Порт-Артура. Загинув на броненосці «Петропавловськ», 
що підірвався на міні. На його честь названо місто Макаров у 
Сахалінській області. Ім’я Степана Осиповича Макарова но-
сить Державна морська академія в Санкт-Петербурзі, 
Національний університет кораблебудування в Миколаєві 
(Україна), Тихоокеанський військово-морський інститут у 
Владивостоці.

Григорій 
КУЛИК
(09.11.1890, хут. Дубникове 
Полтавської обл. — 
24.08.1950) — Маршал Ра-
дянського Союзу, Герой Ра-
дянського Союзу

Під час Громадянської війни 
був губернським військовим 
комісаром, начальником гар-
нізону Харкова. З 1939 р. — за-
ступник наркома оборони 
СРСР. У 1938 р. звернувся до 
Й. Сталіна з пропозицією при-

пинити репресії проти командирського складу. За зразкове 
виконання бойових завдань командування у радянсько-
фінській війні у 1940 р. йому присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу, з цього ж року він — Маршал Радянського 
Союзу. На початку Великої Вітчизняної війни — командир 
54-ї армії, що діяла на Ленінградському фронті. Після низки 
невдач у вересні 1941 р. усунутий з посади. У кінці 1941 р. за 
особистим розпорядженням Сталіна доправлений в Керч для 
організації оборони міста, яке невдовзі було взяте окупанта-
ми. 16 лютого 1942 р. дії Кулика розглянув Верховний суд 
СРСР по звинуваченню в капітуляції Керчі і Ростова. В березні 
1942 р. його понизили в званні до генерал-майора. Після 
війни — заступник командувача Приволзького військового 
округу. У 1946 р. під час післявоєнної чистки командного 
складу знятий з посади, а 11 січня 1947 р. заарештований. 
25 серпня 1950 р. засуджений до смертної кари і розстріля-
ний. У 1956 р. Григорій Кулик був реабілітований.

Іван МАЗЕПА
(20.03.1639, с. Мазепинці, нині 
Білоцерківського р-ну Київ-
ської обл. — 21.09.1709, с. Вар-
ниця, нині Республіка Молдо-
ва) — гетьман України

У 1669 р. вступив на службу 
до гетьмана Петра Дорошенка, 
де виступав як посередник у 
переговорах з Європою. 
У 1674 р., відряджений Доро-
шенком з дипломатичною мі-
сією до Кримського ханства, 
Мазепа був захоплений у 

полон козаками запорозького кошового отамана Івана Сірка, 
який невдовзі відправив його до лівобережного гетьмана 
Івана Самойловича. Булава гетьмана Лівобережної України 
до рук Івана Мазепи потрапила в 1687 р. Коли 1689 р. на трон 
зійшов Петро І, гетьман надавав йому допомогу в походах на 
турків і татар, кульмінацією яких стало здобуття у 1696 р. 
Азова — ключової турецької фортеці. Від Петра I Мазепа 
отримав чимало нагород, зокрема — титул князя Священної 
Римської імперії. Плани Петра І перетворити вільне козацьке 
військо на драгунські полки регулярної армії підштовхнули 
Мазепу до пошуків іншого покровителя. За надання військо-
вої допомоги та провізії Карл XII обіцяв захищати Україну й 
утримуватися від підписання миру з Петром І аж до повного 
звільнення Гетьманщини від влади Москви. 28 червня 1709 р. 
відбулася Полтавська битва, переможцем у якій вийшов 
Петро І. Втікаючи після поразки від переслідування, Мазепа 
знайшов притулок у Молдовії, де й помер. 
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Нестор МАХНО
(26.10.1888, с. Гуляй-Поле Запорізь-
кої обл. —25.06.1934) — один із ліде-
рів анархістського повстансько-
партизанського руху в Україні

У 1906 р. став членом анархістської 
організації «Спілка бідних хліборобів». 
1910 р. Одеський військово-окружний 
суд засудив Махна до смертної кари, 
яку незабаром замінили довічною ка-
торгою. В 1911-1917 рр. ув’язнений у 
Бутирській тюрмі в Москві. Після 
Лютневої революції 1917 р. в Росії став 
одним з ініціаторів заснування Селян-
ської Спілки. Створена Махном адміні-
страція провела розподіл маєтків вели-
ких землевласників серед селянства, 
змусила місцевих підприємців підняти 
заробітну плату робітникам. На початку 
1918 р. сформував «селянські вільні ба-
тальйони». Боровся проти гетьмана 
Скоропадського, денікінців, військ Ди-
рек торії та Антанти. Очолював бригаду 
у червоній Першій Задніпровській диві-
зії. У вересні 1923 р. заарештований 
польською владою. Помер у Парижі. 

Андрій МЕЛЬНИК
(12.12.1890, м. Воля Якубова Дрого-
бицького р-ну Львівської обл. — 
01.11.1964, м. Клерво, Люксембург) — 
організатор формації Січових 
Стрільців у Києві та УВО

Під час повстання проти влади геть-
мана Скоропадського — заступник ко-
мандира Осадного корпусу, а з січня 
1919 р. — виконуючий обов’язки коман-
дира корпусу. З жовтня 1938 р. — голо-
ва Проводу Українських Націоналістів. 
У роки фашистської окупації України 
відстоював ідею створення української 
незалежної держави, за що потрапив 
під арешт, а з 26 лютого 1944 р. 
ув’язнений в концтаборі Заксенхгаузен. 
Після звільнення з 1945 р. — в еміграції. 
У 1947 р. на Третьому Великому зборі 
українських націоналістів обраний до-
вічним головою ПУН. 1957 р. висунув 
ідею створення світового конгресу 
українців і союзу українців, реалізова-
ну за десять років створенням Світового 
Конгресу Вільних Українців. Помер у 
Люксембурзі.

Ілля МУРОМЕЦЬ 
(вірогідно 1150-1204) — легендар-
ний богатир, військовий, святий

Преподобний Ілля Муромець, на 
прізвисько Чобіток, жив в епоху роз-
квіту Київської Русі й помер монахом 
Києво-Печерської лаври приблизно у 
1188 році. За епічними переказами, по-
ходив він з простої селянської родини. 
В дитинстві та юності у нього був пара-
ліч кінцівок, але Ілля якимось дивом 
видужав. Далі Муромець служив у кня-
жій дружині, де уславився воїнськими 
подвигами та небаченою силою... хоча 
(важлива деталь!) протягом «ратних» 
років все одно частіше їздив верхи, 
аніж ходив пішки. По завершенні 
«кар’єри воїна» внаслідок тяжкого по-
ранення Ілля вирішує закінчити дні 
ченцем, тож приймає постриг і йде у 
Феодосіїв монастир (нині — Києво-
Печерська лавра). Варто відзначити, 
що зміна залізного меча на меч духо-
вний на той час була традиційним кро-
ком, і преподобний Ілля був не першим 
воїном, який вчинив так. 
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Олександр 
МАРИНЕСКО
(1913, м. Одеса — 1963, 
м. Санкт-Петербург, Росія) — 
командир підводного човна 
Червонопрапорного Балтій-
ського флоту 

30 січня 1945 року його С-13 
атакувала і відправила на дно 
лайнер «Вільгельм Густлов», на 
якому перебувало понад 10 тис. 
чоловік. Згодом радянська 
преса назвала затоплення 
«Вільгельма Густлова» «атакою 

століття», а Маринеско — «підводником № 1». З шести бойових 
походів, виконаних Маринеско в роки Великої Вітчизняної 
війни, всі шість він пройшов, перебуваючи на посаді команди-
ра підлодки С-13. Після війни працював старшим помічником 
капітана на судах Балтійського державного торгового паро-
плавства, в 1949-1951 рр. — був ув’язнений у Колимі. Помер в 
Ленінграді після важкої і тривалої хвороби. 

Родіон 
МАЛИНОВСЬКИЙ 
(23.11.1898 — 3.03.1967) — 
радянський полководець 
Великої Вітчизняної війни 
та державний діяч. Міністр 
оборони СРСР (1957-1967), 
Маршал Радянського Союзу 
(1944), двічі Герой Радян-
ського Союзу, Народний 
герой Югославії, кавалер 
ордена «Перемога».) Наро-
дився в Одесі, українець

У грудні 1941 р. очолив вій-
ська Південного фронту. Учасник Сталінградської битви. 
У вересні 1944 р. Р. Малиновському було присвоєно звання 
Маршала Радянського Союзу. У війні з Японією він команду-
вав військами Забайкальського фронту. Закінчив війну 
Героєм Радянського Союзу, за взяття Відня нагороджений 
орденом «Перемога». У 1957-1967 рр. – Міністр оборони 
СРСР.
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Кирило 
МОСКАЛЕНКО
(11.05.1902, с. Гришине Крас-
ноармійського р-ну Доне-
цької обл. — 17.06.1985, 
м. Москва, Росія) — військо-
вий, Маршал Радянського 
Союзу, двічі Герой Радян-
ського Союзу 

В Червоній армії з 1920 р. 
Воював у кінній армії Будьон-
ного проти військ Врангеля й 
Махна. У 1922 р. закінчив 
Харківське військове учили-

ще. Брав участь у радянсько-фінляндській війні 1939-1940 рр. 
У роки Великої Вітчизняної війни генерал Москаленко ко-
мандував бригадами, корпусами, арміями на Південно-
Західному напрямі. Пройшов від Володимира-Волинського 
до Сталінграда, ведучи тяжкі оборонні бої на Україні в битві 
на Волзі у 1941-1942 рр. Разом з танками М. Рибалка 38-ма 
армія Москаленка увійшла в Київ 6 листопада 1943 р. Вона 
звільняла Україну, Польщу, Чехословаччину, перейшовши 
Карпати і діставшись Праги. В 1953 р. Москаленко очолив 
групу військових (в яку входили Г. Жуков, П. Батицький та 
ін.), яка за дорученням М. Хрущова арештувала Л. Берію. 
Після війни командував Московським військовим округом. 
У 1955 р. став Маршалом Радянського Союзу. З 1960 р. — 
головнокомандувач ракетних військ стратегічного 
призначення, з 1962 р. — головний інспектор, заступник 
міністра оборони СРСР. Похований на Новодівочому 
цвинтарі у Москві.

Северин 
НАЛИВАЙКО
(р. н. невід. — 1597, м. Варша-
ва, Польща) — козацький 
ота ман, керівник антифео-
дального селянсько-коза ць-
кого повстання 1594-1596 рр. 
в Україні та Білорусі.

У вересні 1594 р. бере участь 
у другому поході проти турків 
у Молдавію, під час якого ко-
заки здобувають фортецю 
Цецору, місто Ясси, столицю 
молдавського господаря 

Ааро на. Восени 1594 р. загони Наливайка та нереєстрові ко-
заки розбили на Південному Бузі польське військо. Навесні 
1595 р. Наливайко здійснює похід проти турків у Молдавію, 
Угорщину, пізніше завдає ряд поразок литовському війську 
К. Радзивілла, здобуває Слуцьк, Бобруйськ, Могилів на 
Дніпрі та ін. 24 березня 1596 р. повстанці на чолі з Наливайком 
завдали полякам поразки під Білою Церквою, після чого ко-
заки обрали Наливайка гетьманом замість тяжко пораненого 
Матвія Шаули. Звернувся до запорожців і закликав почати 
спільну боротьбу проти татар-загарбників та польських і 
українських магнатів і шляхти. Після походів на Молдову, за-
ручившись підтримкою запорозьких козаків (1594 та 
1595 рр.), очолив повстання проти поляків. Після невдалого 
для козаків Солоницького бою угодовська частина козацької 
старшини організувала змову, підступно захопила Наливайка 
та інших керівників повстання і здала їх полякам. Після жор-
стоких тортур Наливайко був страчений у Варшаві.

Володимир 
МОНОМАХ
(хресне ім’я — Василій; 
1053—19.05.1125) — князь 
чернігівський, переяслав-
ський; Великий князь київ-
ський (1113-1125)

Володимир Мономах, син 
великого князя київського 
Всеволода Ярославича, успад-
кував своє прізвище від мате-
рі, візантійської царівни Марії-
Анастасії з родини Мономахів. 
Княжич з юних літ брав участь 

у битвах та походах на степовиків. Уже в п’ятнадцять років він 
бився у складі руського війська з половцями на Альті 
(1068 р.), а з 1078 р., коли його батько почав князювати у 
Києві, отримав Чернігівське князівство і Смоленську землю. 
Володимиру доводилося допомагати батькові в його бороть-
бі з внутрішніми і зовнішніми ворогами. Він брав участь у 
походах проти половців, допомагав полякам у війні з чехами, 
виконував дипломатичні доручення князя Всеволода 
Ярославовича. Після смерті батька Володимир Мономах по-
вернувся до Переяслава. Впродовж 1094-1096 рр. витіснив 
половців за межі Русі, а в 1103, 1107, 1109 та 1111 рр. організував 
переможні походи об’єднаних військ руських князів проти 
половців. Руські війська доходили аж до Азовського моря і 
так залякали степовиків, що ті відкочували у степи Південного 
Уралу. Мономах намагався об’єднати князів проти половець-
кої загрози. В історії Володимир Мономах залишився взір-
цем доброчесності та державної мудрості. 

Ярослав 
МУДРИЙ
(р.н. невід. — 1054) — Вели-
кий князь київський 
(1019-1054 рр.)

У 1015-1019 рр. здобув верхо-
вну владу і став київським кня-
зем. Допомагав братові Мстис-
лаву в боротьбі з касогами і 
ясами у 1029 р., поширивши 
володіння Русі до кавказьких 
гір, а Мстислав — у зміцненні й 
поширенні держави Ярослава 
Мудрого на захід від Дніпра. У 

1030-1031 рр. війська Ярослава і Мстислава відвоювали чер-
венські міста, які 1018 р. загарбав польський князь Болеслав 
Хоробрий. Згодом Ярослав об’єднав під своєю владою ліво-
бережні землі, ставши єдиним володарем могутньої Київської 
держави. У 1036 р. він розгромив під Києвом печенігів і на місці 
перемоги над ними почав будувати у 1037 р. Софійський 
собор. Протягом 1038-1042 рр. Ярослав вів успішні походи 
проти литовських племен — ятвягів, проти Мазовії, балтсько-
фінських племен ям (предків фіннів) і чудь (предків естонців). 
У 1043 р. підготував під проводом свого сина Володимира і 
воєводи Вишати похід на Візантію, який закінчився поразкою. 
Щоб охороняти свою державу від нападів кочовиків, Ярослав 
укріпив південний кордон, будуючи міста над ріками Россю і 
Трубежем (Корсунь, Канів, Переяслав), а також другу форти-
фікаційну лінію над Сулою (Лубни, Лукомль, Воїнь). Було зна-
чно розширено межі столиці Київської Русі — Києва, насипано 
нові оборонні вали.
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Пилип ОРЛИК
(1672-1742) — гетьман Пра-
вобережної України 
(1710-1714), гетьман України 
в еміграції (1714-1742) 

Після смерті Мазепи, коли 
постало питання про обрання 
нового гетьмана, на противагу 
Іванові Скоропадському, по-
ставленому в Україні Петром I, 
вибір упав на Пилипа Орлика. 
У день виборів, 5 квітня 1710 р., 
була проголошена державна 
Консти туція, яка називалася 

«Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького». 
Перебуваючи до кінця життя в еміграції, Пилип Орлик уклав 
союзні договори зі Швецією (1710), кримським ханом (1711, 
1712), вступав у переговори з Туреччиною, намагаючись схи-
лити ці країни до війни з Московською державою, щоб ви-
зволити Україну. 1711 р. разом з кошовим Костем Гордієнком 
він здійснив військовий похід запорожців та союзних татар-
ських військ на Правобережну Україну, здобув Білу Церкву, 
дійшов до Фастова, але через зраду татар відступив до 
Бендер. Влітку 1711 р. турки та татари разом з польсько-
українським військом завдали поразки російській армії над 
Прутом. З 1914 р., після того, як Орликові не вдалося реалізу-
вати свої плани щодо визволення України, він переїжджає 
до Швеції. 1740 р. почалася війна між Туреччиною і Росією, на 
яку Пилип Орлик покладає великі надії. Але після укладення 
між обома країнами Білогородського миру вони не справди-
лися. Помер в Яссах у Молдавії.

Іван 
ПАВЛОВСЬКИЙ
(4.02.1909 – 27.04.1999). На-
родився в селі Теремківці 
Чемеровецького району 
Хмельницької області. Ге-
нерал армії (1967), Герой 
Радянського Союзу (1969). 
Йому приписують створен-
ня найпотужніших сухопут-
них військ періоду «холод-
ної» війни

У Радянській Армії з 1931 р. 
Закінчив 1-й курс Військової 

академії імені М. В. Фрунзе (1941), Військову академію 
Генштабу (1948). Під час Великої Вітчизняної війни брав 
участь у боях за визволення України. З червня 1943 р. і до 
кінця війни — командир 328-ї стрілецької дивізії у складі 
Північно-Кавказького, Південного, 1-го Українського і 1-го 
Білоруського фронтів. Дивізія під командуванням 
Павловського пройшла бойовий шлях від Північного Кавказу 
до Берліна. В ході Берлінської операції вона першою з військ 
1-го Білоруського фронту з’єдналася з військами 1-го 
Українського фронту поблизу міста Кетцин (Кецин), замк-
нувши кільце оточення навколо Берліну. З червня 1961 р. — 
командувач військ Приволзького, з листопада 1963 р. — 
Далекосхідного воєнного округів. З квітня 1967 р. — заступник 
міністра оборони СРСР, з листопада — головнокомандувач 
Сухопутних військ — заступник міністра оборони СРСР. 
Виступав проти вводу радянських військ в Афганістан, за що 
був знятий з посади.

ОЛЕГ
(р.н. невід. — 922) — леген-
дарна постать давньорусь-
кої історії, Великий князь 
київський

Літописи називають Олега 
родичем новгородського кня-
зя Рюрика. Найбільш ймовір-
но, що Олег був одним з ва-
тажків шведських варягів-
вікінгів, який вступив у союз з 
Рюриком. Згодом (після смерті 
Рюрика у 879 р.) княжив у 
Новгороді. Початок занепаду 

Волго-Балтійського шляху загрожував обірвати процвітання 
Новгорода. Тож Олег взявся оволодіти ключовими позиціями 
вздовж шляху «з варяг у греки». Але головні пункти цього 
шляху контролював Київ. У 882 р. Олег, підступно вбивши 
Аскольда і Діра, здобув Київ. Об’єднавши землі, він мусив 
зіткнутися з опором, який чинив Хозарський каганат, що 
контролював шлях зі Сходу через Нижню Волгу на Каспій. 
У 909 р. 16 лодій (близько 800 дружинників) прорвались 
через хозарські землі в Каспійське море, підійшли до острова 
Абесгун в Табаристані і спалили торговельний флот, що 
стояв там. Але вершиною його політики вважають похід на 
Константинополь і вигідну для Русі угоду з Візантією 911 р. Ще 
в 907 р. руська дружина на 2000 лодіях на чолі з князем 
Олегом вирушила в похід на Константинополь. Русичі оточи-
ли місто і перетягнули волоком човни по суші в затоку, об-
минувши натягнутий ланцюг. Через неможливість чинити 
опір русичам місто здалось, і князь Олег на знак своєї пере-
моги прибив свій щит на воротах міста.

Костянтин-
Василь 
ОСТРОЗЬКИЙ 
(2.02.1526 — 24.02.1608) — 
воєвода київський, марша-
лок Волинський

1559 р. стає воєводою київ-
ським, що значно сприяло по-
силенню його впливу на полі-
тичне життя України. Не праг-
нучи військової слави, Ост-
розький проводив енергійну 
колонізаторську політику в по-

рубіжних землях Київщини та Брацлавщини, засновуючи 
нові міста, замки та слободи. Своєрідними були його стосун-
ки з козацтвом. Розуміючи важливе стратегічне значення 
Запорозької Січі як форпосту проти турецько-татарської за-
грози, намагався підтримувати з козаками партнерські сто-
сунки, зокрема приймаючи їх на службу. Однак на початку 
1590-х років вороже поставився до назріваючих козацьких 
заворушень, які загрожували розгалуженим земельним во-
лодінням князівського роду. Під час козацького повстання 
Криштофа Косинського у 1591-1593 рр. військо, зібране 
Острозьким у битві під П’яткою, завдало нищівної поразки 
повсталим. Шимон Пекалід в хвалебній поемі «Острозька 
війна» засвідчив м’яке ставлення Острозького до переможе-
них. Князь обмежився вимогою публічного покаяння перед 
родом Острозьких. Згодом виступив проти повстання 
Северина Наливайка у 1594-1596 рр. Помер в 1608 р. і був 
похований в крипті Богоявленської церкви в Острозі.
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Симон 
ПЕТЛЮРА
(10(23).05.1879, м. Полтава — 
25.05.1926, м. Париж, Фран-
ція) — визначний україн-
ський громадсько-полі тич-
ний і державний діяч, публі-
цист

У роки Першої світової 
війни — працівник Союзу 
земств і міст, голова Україн-
ського військового комітету 
Західного фронту у Мінську. 
З березня 1917 р. — член Україн-

ської Центральної Ради, з травня — голова Українського ге-
нерального військового комітету, з червня — генеральний 
секретар військових справ (у грудні 1917 р., не погоджуючись 
із просоціалістичною орієнтацією голови Генерального секре-
таріату уряду В. Винниченка, пішов у відставку). У січні — лю-
тому 1918 р. сформував Гайдамацький Кіш Слобідської 
України і взяв активну участь у придушенні більшовицького 
повстання в Києві. З листопада 1918 р. — Головний отаман 
Армії Української Народної Республіки. У лютому 1919 р. 
вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР. На чолі 
об’єднаних українських збройних сил 30 серпня 1919 р. здо-
був Київ. 5 грудня 1919 р. виїхав до Варшави для організації 
воєнно-політичного союзу з Польщею проти більшовицької 
Росії. За його ініціативи український і польський уряди під-
писали у квітні 1920 р. Варшавський договір. З листопада 
1920 р. керував роботою екзильного уряду УНР у Польщі. 
У грудні 1923 р. виїхав до Австрії, згодом — до Угорщини, 
Швейцарії. У жовтні 1924 р. оселився в Парижі, де організував 
видання тижневика «Тризуб», і продовжував виконувати 
обов’язки голови Директорії УНР та Головного отамана Війська 
УНР. Підступно вбитий більшовицьким агентом С. Шварцбартом. 
Похований на цвинтарі Монпарнас у Парижі.

Павло 
ПІДКОВА
(р. н. невід. — 1578, Львів) — 
козацький отаман, молдав-
ський господар (1577-1578)

Відомостей про його похо-
дження немає. На Запорожжі 
він з’явився близько 1550 р., 
привівши з собою на Січ цілий 
козацький полк. Брав участь у 
морських походах під прово-
дом Самійла Кішки. Пізніше 
водив козацькі флотилії само-

стійно, спалював передмістя татарських приморських посе-
лень. Своє прізвисько отримав за рідкісну фізичну силу: 
легко розгинав підкови, міг зупинити віз, запряжений шість-
ма кіньми. На початку листопада 1577 р. розпочав боротьбу 
проти ставленика Туреччини, молдавського господаря Петра 
Мірчича Кривого і, розгромивши його загони, звільнив Ясси. 
Підкова був проголошений молдавським господарем, але 
коли велике турецьке військо за наказом султана Мурада III 
розпочало наступ на Молдавію, змушений був відступити на 
Україну. У Немирові був схоплений польськими жовнірами і 
відправлений до Варшави. За рішенням польського сейму 
страчений у Львові. Тіло свого отамана козаки викрали і пе-
ревезли до Канева, де поховали у місцевому монастирі.

Семен ПАЛІЙ
(1640, м. Борзна, нині Черні-
гівської обл. — 1710 р., 
м. Ки їв) — полковник біло-
церківський (фастівський), 
керівник національно-виз-
вольного повстання україн-
ського народу проти поль-
ської влади у Правобереж-
ній Україні в кінці ХVII — на 
початку XVIII ст.

У 1683 р. загін козаків під 
його проводом брав участь у 
розгромі турків під Віднем. 

У 1684-1685 рр. за його сприяння були засновані Біло цер-
ківський (Фастівський), Богуславський, Брацлавський і 
Корсунський полки. У 1680-1690 рр. спільно з лівобережни-
ми козаками вів боротьбу проти Туреччини та Кримського 
ханства: відзначився походами на Кизикермен (1690 і 1693), 
Аккерман (1691), Очаків (1692, 1694), Бендери (1693). В кінці 
1680-х рр. Палій та його сподвижники С. Самусь, 3. Іскра, 
А. Абазин вели боротьбу проти польської шляхти. Козацькі 
війська під проводом Семена Палія зайняли Богуслав, 
Корсунь, Лисянку та інші міста. Після невдалої спроби отри-
мати допомогу в боротьбі проти Польщі з боку Гетьманщини 
та Московії Семен Палій спробував знайти союзників серед 
прихильників шведського короля Карла XII. 1704 р. за нака-
зом І. Мазепи Палія було заарештовано. 1705 р. він був за-
сланий до Сибіру. Після відкритого виступу І. Мазепи проти 
московської влади у 1709 р. Палій повернувся із заслання і був 
призначений полковником Білоцерківського полку. Помер у 
січні 1710 р. Похований у Києво-Межигірському монастирі.

Василь ПЕТРОВ
(5.03.1922 – 15.04.2003). На-
родився у с. Дмитрівка При-
азовського району Запо-
різької області у селянській 
родині. Генерал–полковник, 
двічі Герой Радянського 
Союзу

23 вересня 1943 р. із запе-
клими боями батареї полку під 
командуванням капітана 
Василя Петрова першими з 
частин 32-ї окремої винищу-
вальної протитанкової арти-

лерійської бригади висадилися на правому березі Дніпра в 
районі Переяслав-Хмель ницького. В тих боях виконуючий 
обов’язки командира полку капітан В. Петров внаслідок важ-
кого поранення втратив обидві руки. За мужність і героїзм, 
виявлені при форсуванні Дніпра, Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 24 грудня 1943 р. йому було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Після лікування, за наполяганням 
співслужбовців-фронтовиків, він був призначений на посаду 
командира артилерійського полку. У квітні 1945 р. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 27 червня 1945 р. гвардії 
майору Василю Петрову було вдруге присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Після розпаду СРСР займав посаду за-
ступника командувача ракетних військ і артилерії Головного 
командування Сухопутних військ Збройних Сил України. 
В березні 1994 р. Указом Президента України генерал-
полковника Василя Петрова було довічно залишено на вій-
ськовій службі у Збройних Силах України. 
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Павло РИБАЛКО
(1894, с. Малий Істороп Лебедин-
ського р-ну, Сумської обл. — 1948) — 
Маршал танкових військ, двічі Герой 
Радянського Союзу

1914 р. був мобілізований в армію, 
брав участь у Першій світовій війні. 
Після Жовтневої революції вступив до 
Червоної гвардії. Брав участь у Гро ма-
дянській та радянсько-польській ві-
йнах, був комісаром полку та бригади в 
1-й Кінній армії Будьонного. В 1934 р. 
здобув освіту у Військовій академії 
ім. М.В. Фрунзе. Був командиром еска-
дрону, полку, бригади гірсько-кава-
лерійської дивізії. У 1934-1935 рр. — 
військовий радник уйгурських сепара-
тистів в китайській провінції Сінцзян. 
У 1937-1940 рр. служив військовим 
аташе в Польщі та Китаї, згодом перей-
шов на викладацьку роботу. З липня 
1942 р. командував танковими армія-
ми, брав участь в бойових операціях у 
районі Києва, Житомира, Проскурова 
(Хмель ницький), Львова, Берліна, 
Дрездена, Праги. 

Сергій РУДЕНКО
(1904, смт Короп Чернігівської обл. 
— 1990, м. Москва, Росія) — Маршал 
авіації, шостий Командувач 
Повітряно-Десантних військ, Герой 
Радянського Союзу, професор

Від 1927 р. — льотчик, від 1932-го — 
командир ескадрильї, полку, бригади, 
заступник командира та командир авіа-
дивізії. Під час війни 1941-1945 рр. — 
командир авіадивізії, командувач ВПС 
армії і Калінінського фронту, заступник 
командувача Військово-Повітряних 
Сил Волховського та Південно-Захід-
ного фронтів, з жовтня 1942 р. — коман-
дувач 16-ї Повітряної армії. Брав актив-
ну участь у Московській, Ста лінградській 
і Курській битвах, в Білоруській,  
Варшавсько-Познанській, Східно-
Померанській та Берлінській операціях. 
У 1948-1950 рр. — командувач 
Повітряно-Десантних військ, від 
1950 р. — командувач Дальньої авіації, 
від 1953 р. — начальник Головного 
штабу — перший заступник Головно-
коман ду вача ВПС. Помер у Москві. 

Семен РУДНЄВ 
(1889, с. Моїсеївка, нині с. Руднєво 
Путивльського р-ну Сумської обл. — 
1943) — генерал-майор, один з ор-
ганізаторів та керівників партизан-
ського руху в Україні, військовий 
діяч 

Брав участь у штурмі Зимового пала-
цу, воював у Громадянській війні. 
В 1929 р. закінчив Військову політичну 
академію. У 1932-1939 рр. служив на 
Далекому Сході комісаром 9-ї артиле-
рійської бригади. У 1939 р. за станом 
здоров’я демобілізувався з армії і по-
вернувся в Путивль, де очолив Спілку 
друзів повітряного флоту, хімічної обо-
рони та хімічної промисловості. Брав 
участь у Великій Вітчизняній війні у 
вересні 1941 р. В жовтні 1941 р. парти-
занські загони Семена Руднєва і 
Сидора Ковпака об’єдналися в один 
загін, де Руднєв став комісаром. 
Взимку 1942 р. був важко поранений, 
але, незважаючи на поранення, по-
вернувся до строю. Загинув у бою 
4 серпня 1943 р. 

РРИИББААААААААЛЛЛЛЛКККККККОООООО іііііііййййййй РРРРРРРРУУУУУУУДДДДДДДДЕЕНННННННННККККККККОООООООО РРРРРРРУУДДННЄЄВВ

Андрій 
ПОТЕБНЯ
(19.08.1838, с. Перекопівка 
Полтавської обл. — 05.03.1863, 
м-ко Пяскова Скеля, Польща)

16 червня 1856 р., закінчив-
ши навчання, був відправле-
ний в 16-й Шліссельбурзький 
піхотний полк, розквартирова-
ний у Варшаві. Згодом він 
створює тут революційну орга-
нізацію російських офіцерів, 
яка дістала назву «Організація 
Потебні». Разом з уповноваже-

ним ЦК «Землі і волі» пише листівку: «Ллється польська кров, 
ллється російська кров…», адресовану офіцерам і солдатам 
російської армії, і закликає їх підтримати повстанців. У ніч з 4 
на 5 березня 1863 р. повстанці, озброєні косами, напали на 
значно численніше російське військо. На чолі бунтівників, 
був і Андрій Потебня. У 1953 р., в 90-ту річницю повстання, 
його прах перенесено до розташованого неподалік місця бою 
замку біля Пяскової Скелі й поховано в братській могилі. 

Павло 
ПОЛУБОТОК 
(бл. 1660-18(29).12.1723) — 
наказний гетьман Лівобе-
режної України (1722-1723)

Ставши після смерті  Ско-
ропадського наказним гетьма-
ном, активно підтримував до-
магання української старшини 
відновити гетьманство та лікві-
дувати Малоросійську колегію. 
Рішучі протести козацької 
стар шини, підтримувані всім 
українським суспільством, 

проти колоніальної політики російської адміністрації в Україні 
викликали незадоволення російського уряду. Влітку 1722 р. 
вручив петицію про відновлення державних прав України. 
Після повторних звернень до царя з проханням дозволити об-
рати гетьмана і скасувати Малоросійську колегію та подання 
Коломацьких петицій 1723 р. Полуботок за наказом Петра І був 
заарештований і ув’язнений в Петропавлівській фортеці, де він 
помер (за твердженням ряду дослідників — закатований).
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Петро 
САГАЙДАЧНИЙ
(1570, с. Кульчиці, нині Сам-
бірського р-ну Львівської 
обл. — 1622, м. Київ) — ко-
шовий отаман Війська За-
порозького, організатор 
успішних походів україн-
ських козаків проти Крим-
ського ханства, Османської 
імперії та Московського 
царства

На межі XVI-XVII ст. перей-
шов на Запорозьку Січ. 

Очолював морські походи козаків на Варну (1605 р.), Очаків 
і Перекоп (1607 р.), Стамбул (1616 р.), Синоп і Трапезунд. 
Розробив і вдосконалив козацьку тактику морського бою на 
«чайках» — швидкохідних човнах. З 1600 р. керував майже 
всіма значними чорноморськими походами, що набули за-
гальноєвропейського значення. Особливої слави заслужив у 
народі після взяття 1616 р. неприступної фортеці в Кафі 
(нині — Феодосія, Крим), внаслідок чого був знищений ту-
рецький флот, а з неволі визволено тисячі полонених. Під 
проводом Сагайдачного козацьке військо спільно з поль-
ською армією відіграло вирішальну роль у розгромі 1621 р. 
під Хотином турецької армії, що загрожувала ряду країн 
Європи. Могутня турецька армія у кількості 300 тисяч була 
переможена 40-тисячним військом козаків на чолі з гетьма-
ном П. Сагайдачним. Гетьман помер у Києві від тяжкої рани, 
яку дістав у битві під Хотином (1621 р.), і був похований у 
Києво-Братському монастирі.

Ігор 
СЕРГЕЄВ 
(20. 04.1938, м. Верхній Лу-
ганської обл. — 2006, м. Мо-
сква, Росія) — міністр обо-
рони Росії, помічник Прези-
дента Росії з питань страте-
гічної стабільності. Маршал 
Росії, Герой Росії, академік

Народився 20 квітня 1938 р. 
в місті Верхній нині Луганської 
області. Закінчив середню 
школу у м. Макіївка Донецької 
області. У 1973 р. закінчив ко-

мандний факультет Військової академії ім. Ф. Дзержинського. 
Потім командував ракетним полком, ракетною дивізією. Був 
начальником штабу ракетної армії, начальником оператив-
ного управління Головного штабу РВСП, першим заступни-
ком начальника Головного штабу. 26 серпня 1992 р. призна-
чений Головнокомандувачем ракетних військ стратегічного 
призначення. З 6 червня 1997 р. — член Ради оборони при 
Президенті Російської Федерації. 21 листопада 1997 р. Ігор 
Сергеєв став першим в історії Росії Маршалом Російської 
Федерації. У 1997-2001 рр. — займав посади Міністра обо-
рони Росії та помічника Президента РФ з питань стратегічної 
стабільності (2001-2004). Він є автором наукових робіт, чис-
ленних публікацій з проблем стратегічної стабільності, між-
народної безпеки, контролю над озброєннями. Доктор тех-
нічних наук, лауреат премії уряду Російської Федерації в 
галузі науки й техніки, академік Російської інженерної ака-
демії.

Невідомий СОЛДАТ
Воїн, який поклав життя за Батьківщину

Ще довго по закінченні війни мати виходила  на дорогу 
зустрічати сина. «Війна не закінчиться доти, доки не буде по-
хований останній солдат», — відому фразу Олександра 
Потьомкіна згадують і нині. Тисячі наших співвітчизників  за-
гинуло на полі бою, захищаючи Батьківщину. На жаль, ми не 
знаємо їхніх імен, але героїчні вчинки цих людей варті того, 
щоб навіки залишитися в нашій пам’яті.

Іван 
САМОЙЛОВИЧ 
(1630, с. Ходорків, нині Жи-
томирська обл. — 1690, То-
больськ, Росія) — гетьман 
Лівобережної України

Сприяв організації спільного 
з російськими військами по-
ходу на правий берег Дніпра. 
Мав на меті об’єднати україн-
ські етнічні землі, його заходи 
відповідали сподіванням 
Моск ви на обох основних для 
неї напрямах: подальшому 

урізанню самодостатності Гетьманщини та організації анти-
дорошенківських дій. Наприкінці 1673 р. московський цар 
видав наказ про перехід через Дніпро козаків Самой ловича 
та полків царського воєводи Ромодановського. Об’єднане 
військо швидко оволоділо Бужином, Кириловом, Каневом, 
Черкасами. Дорошенко і союзники-татари зазнали кількох 
поразок, після чого більшість правобережних полковників 
схилились «його царській величності і гетьманові задніпрян-
ському Івану Самойловичу». Після цих подій на Переяс-
лавській раді 25 березня 1674 р. він був обраний гетьманом 
усієї України. Цілеспрямованість Самойловича у його «пра-
вобережній політиці», яка відверто дисонувала з інтересами 
російського керівництва, стала однією з головних причин 
його зміщення з гетьманства у 1687 р. Скориставшись з невда-
лого спільного україно-московського походу на Крим, 
Самойловича звинуватили у провалі, усунули від влади і від-
правили до Москви, а звідти — до Сибіру. Помер у Тобольську.
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Володимир СУДЕЦЬ
(23.10.1904 р. – 6.05.1981 р.) — радян-
ський воєначальник, Маршал авіа-
ції

Учасник радянсько-фінської війни 
1939-1940 рр. Під час Великої 
Вітчизняної війни — командир авіакор-
пусу, з березня 1943 по травень1945 р. — 
командувач 17-ї Повітряної армії. 
Авіаційні з’єднання під його керівни-
цтвом  брали участь у боях при прориві 
блокади Ленінграда, при визволенні 
Донбаса, Лівобережної та  Право-
бережної України, в Ясько-Киши-
невській, Будапештській та Віденській 
операціях. Після війни — начальник 
Головного штабу і заступник Головкому 
ВПС. 1950 р. закінчив Воєнну академію 
Генерального штабу. З 1955 р. — 
Маршал авіації. 1955-1962 рр. — коман-
дувач Дальньої авіації. 1962-1966 рр. – 
головнокомандувач Військ ППО — за-
ступник Міністра оборони СРСР. 
З 1966 р. – в Групі генеральних інспек-
торів МО СРСР.

Іван СУЛИМА
(р. н. невід., с. Рогощі, нині Чернігів-
ської обл. — 1635, Варшава) — геть-
ман нереєстрових запорозьких ко-
заків 

На початку 1620 рр. прибув на 
Запорозьку Січ. У 1621 р. очолив мор-
ський похід на Крим, пізніше керував 
козацькими морськими походами 
(1629 р. — на Перекоп, 1633 р. — на 
Азов, Аккерман, Кілію, Ізмаїл), за пе-
ремогу в яких отримав нагороду від 
римського папи Павла V. Влітку 1635 р. 
очолив козацьке визвольне повстання, 
спричинене наміром польського коро-
ля розмістити в фортеці Кодак поль-
ський військовий гарнізон для контро-
лю над Запорозькою Січчю. Козаки під 
його проводом оволоділи фортецею та 
зруйнували її. Піднявшись по Дніпру, 
повстанці підготувалися до тривалих 
оборонних бойових дій, проте невдовзі 
Сулима був схоплений через зраду під-
куплених козаків. У листопаді 1635 р. у 
Варшаві гетьмана було четвертовано.

Павло ТАРАН 
( 5.10.1916 – 14.09. 2005). Народився в 
селі Шолохове, нині Нікопольського 
району Дніпропетровської області. 
Льотчик-бомбардувальник, двічі 
Герой Радянського Союзу, генерал-
лейтенант авіації. Учасник ра-
дянсько-фінської війни. На фронтах 
Великої Вітчизняної — з червня 
1941 р. 

За 1418 днів та ночей Павло Таран на-
літав 475 тис. кілометрів, що можна 
порівняти з 12-кратним обльотом 
Земної кулі по екватору. Його екіпаж 
скинув на ворога 450 смертоносних 
авіабомб, підірвав чимало складів з 
боєприпасами та бензином, на тран-
спортних вузлах та залізничних пере-
гонах аерофоторозвідка зафіксувала 
147 вибухів та 203 пожежі річних пере-
прав і залізничних ешелонів. Соко ли-
ними ударами екіпаж, яким команду-
вав Павло Таран, на землі знищив 12, а 
в повітряних боях – 11 літаків ворога. 
Сім із них збито в нічних боях. 

Павло 
СКОРОПАДСЬКИЙ
(1873—1945) — гетьман 
України (1918)

У січні 1917 р. прийняв ко-
мандування 34-м армійським 
корпусом на території України 
(з серпня 1917 р. — 1-й Україн-
ський корпус), розпочав захо-
ди з його українізації. 16-17 
жовтня 1917 р. у Чигирині об-
раний отаманом Вільного ко-
зацтва. 1918 р. на Всеукраїн-
ському з’їзді селян-хліборобів 

(у складі 6432 делегатів) у Києві обраний гетьманом України. 
Перебуваючи на чолі Української держави протягом трав-
ня — листопада 1918 р., виступив з планом реформування 
українських збройних сил і відновлення козацтва як основи 
української армії. 14 грудня 1918 р. керівництво повстання 
змусило Cкоропадського підписати акт про зречення влади. 
З 1921 р. жив у передмісті Берліна. Загинув на станції Платлінг 
(Баварія) під час американського бомбардування. Похований 
у м. Меттен. 

Іван СІРКО
(бл. 1610, м. Мерефа, нині 
Харківської обл. — 1680) — 
кошовий отаман Війська За-
порозького Низового, ви-
значний військовий діяч

Брав участь у війнах 
Б. Хмельницького з Польщею 
(зокрема, в битві під Жванцем 
1653 р.). У 1658-1660 рр. — 
полковник вінницький, з 
1665 р. — полковник харків-
ський. Впродовж 1663-1670 pp. 
вісім разів обирався кошовим 

отаманом Запорозької Січі. Найбільше відзначився похода-
ми на турецькі й татарські володіння (у 1659 р. — на Аккерман, 
у 1663 р. — на Перекоп, у 1667 р. — на Бахчисарай). 
У 1673-1676 рр. очолив кілька нових походів на татарські во-
лодіння (Очаків, Ізмаїл, Перекоп). Відомий у численних спис-
ках сатиричний лист запорозьких козаків до султана 
Туреччини Мехмета IV 1676 р. підписав саме Іван Сірко. 
Похований біля Чортомлицької Січі (тепер с. Капулівка 
Дніпро петровської об.).
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Тарас ТРЯСИЛО
(р. н. невід. — 1639) — геть-
ман Війська Запорозького 
нереєстрового (з 1629 р.), 
організатор походу на Крим 
(1629 р.), учасник Смолен-
ської війни 1632-1634 рр., 
керівник антиурядового 
коза цько-селянського пов-
стання 1630 р.

Нащадок козацької родини 
(імовірно, татарського похо-
дження). Народився в 
Чигирині. У 1625-1629 рр. — 

полковник корсунський, з 1629 р. — гетьман запорозьких 
козаків. Того ж року очолив козацький похід на Крим. 
Учасник Тридцятирічної  війни 1618-1648 років. На боці імпе-
рії Габсбургів воював в Сілезії та Угорщині. У березні 1630 р. 
став на чолі селянсько-козацького повстання проти Польщі, 
спричиненого намаганням польського військового команду-
вання розквартирувати польські частини на козацьких тери-
торіях. У боях під Корсунем і Переяславом повстанці розгро-
мили польське військо. Коли польському гетьману 
Конецпольському вдалося розколоти козаків, пообіцявши 
збільшити реєстр та закріпити козацькі права конституцією, 
разом з частиною повстанців повернувся в Запорозьку Січ. 
Брав участь у московсько-польській війні 1632-1634 рр., що 
велася за Чернігово-Сіверську і Смоленську землі. Подальша 
доля Тараса Трясила невідома. За деякими джерелами, він 
був страчений польською шляхтою, яка не пробачила йому 
виступу проти Речі Посполитої. 

Семен 
ТИМОШЕНКО
(6(18).02.1895 — 31.03.1970). 
Народився в селі Фурманів-
ка, що на Одещині, в сім’ї 
українського селянина. 
Маршал Радянського Союзу, 
двічі Герой Радянського 
Союзу, видатний полково-
дець часів Великої Вітчиз-
няної війни

В РСЧА з 1918 р. Командував 
взводом, ескадроном. Був 
п’ять разів поранений,  але не 

залишав строю. За бойові подвиги в роки Громадянської 
війни нагороджений трьома орденами Бойового Червоного 
прапора та Почесною революційною зброєю. На початку 
війни був знятий з посади наркома оборони СРСР і перейшов 
у командування Західним фронтом. Фронт йому довелося 
створювати заново після розгрому німцями оточених на захід 
від Мінська військ. Командував військами в Смоленській 
битві. У вересні 1941 р. маршала Тимошенка призначили ко-
мандувачем військ Південно-Західного фронту — замість за-
гиблого генерала М. Кирпоноса. Семен Костянтинович зумів 
відтворити і цей фронт після оточення його військ на 
Лівобережній Україні. У травні 1942 р. війська фронту під 
його командуванням в ході Харківської наступальної опера-
ції зазнали нищівної поразки. Втрати склали 270 тис. чоловік, 
зокрема 239 тис. полоненими. Також було втрачено 1249 
танків, 2046 гармат і 540 літаків. Протягом 1943-1945 рр. 
Сталін направляв маршала С. Тимошенка як представника 
Ставки ВГК для координації дій фронтів. Семен Костянтинович 
впорався з цими обов’язками і був нагороджений орденом 
«Перемога».

Володимир 
ТОЛУБКО
(25.11.1914 – 1989) — воєна-
чальник, Головний маршал 
артилерії, Головком РВСП

З 12 квітня 1972 по 10 липня 
1985 р. — Головнокомандувач 
Ракетних військ стратегічного 
призначення — заступник міні-
стра оборони СРСР. Зробив 
значний вклад в удосконален-
ня бойової і оперативної під-
готовки військ і штабів, забез-
печення постійної бойової го-

товності Ракетних військ, розвиток ракетної техніки та озбро-
єння. Він керував переозброєнням, введенням у бойовий 
склад РВСП і постановкою на бойове чергування ракет тре-
тього покоління з роздільними головними частинами і засо-
бами подолання протиракетної оборони противника — 
«РС-18», «РС-20», «РС-16», а також роботами з удосконален-
ня та покращення тактико-технічних характеристик цих ракет. 
Під його керівництвом були створені угруповання перших 
ракетних комплексів ракет середньої дальності мобільного 
базування «Піонер». Крім того, генерал Толубко здійснив 
перехід на єдину систему організації і несення бойового чер-
гування в масштабі РВСП. Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 25 березня 1983 р. генералу армії В. Толубку при-
своєно вище воїнське звання «Головний маршал артилерії». 
Заслужений ветеран, за активної участі якого створювався 
ракетно-ядерний щит нашої Батьківщини, жив у Москві, де 
помер 17 червня 1989 р. 

Іван ТРЕТЯК
(10.02.1923 — 3.05.2007). На-
родився в селі Мала Попівка 
Хорольського району Пол-
тавської області. Герой Ра-
дянського Союзу, генерал 
армії, заступник міністра 
оборони СРСР, Головком 
Військ ППО СРСР.

З перших днів Великої 
Вітчизняної знаходився в бо-
йових частинах Червоної 
Армії. Підрозділи, якими він 
командував, особливо відзна-
чилися в 1944 р., при звільнен-

ні невеличкого містечка Опочка, що на Псковщині. Перед 
комбатом Третяком командир дивізії поставив бойове за-
вдання: оволодіти передмістям Опочки. Нічний бій був швид-
коплинним і застав ворога зненацька. Завдання було викона-
не. 15 липня 1944 р. Опочка, окупована ворогом ще 5 липня 
1941 р., була звільнена. На початку листопада 1944 р., вже 
будучи командиром полку, Іван Третяк отримав третє тяжке 
поранення, після чого був направлений на лікування в 
Москву. Після госпиталю він повернувся у рідний полк і брав 
участь у разгромі Курляндського угруповання німецьких 
військ в Прибалтиці. Після війни пройшов шлях від команди-
ра полку до Головкома військ протиповітряної оборони, 
Заступника міністра оборони СРСР.  
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Богдан-
Зиновій 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
(1595-1657, м. Чигирин, Чер-
каська обл.) — гетьман 
України (1648-1657 рр.). За-
сновник козацької держа ви 
на теренах Центральної 
України — Війська Запо-
розь кого, більш відомої як 
Гетьманщина

Створив понад 300-тисячне 
українське військо, яке було першорядною збройною силою 
в тогочасній Європі й основою, на якій будувалася нова укра-
їнська держава. У боротьбі проти Речі Посполитої, 
Хмельницький створив три могутні коаліції, одна з яких — 
українсько-московська була укладена в Переяславі 1654 р. і 
згідно якої Україна увійшла до складу Московської держави 
на конфедеративній основі. Втім, ця угода не принесла 
Україні тих воєнних та політичних дивідендів, задля яких її 
було створено. 1656 р. російський цар підписав у м. Вільно 
договір між Московією та Польщею без участі українських 
представників, фактично зрадивши переяславські домовле-
ності. Ще одна коаліція — союз між Україною, Швецією, 
Трансільванією та іншими державами (Бранденбург, 
Молдавія, Волощина), за задумом Хмельницького, мала не 
лише створити велику Руську державу (в межах етнографіч-
ної території України та Білорусі) під владою гетьмана, а й 
ліквідувати Польську державу, що дуже збентежило москов-
ський уряд, який доклав усіх зусиль, щоб перешкодити цій 
коаліції. 

Іван 
ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ
(16(29).06.1906 м. Умань, 
Чер каської обл. – 18.02.1945). 
Видатний полководець, 
народився в сім’ї залізнич-
ника, двічі Герой Радян-
ського Союзу, генерал 
армії, у роки війни був 
наймолодшим за віком ко-
мандувачем військ фронту

Велику Вітчизняну він зустрів 
у Прибалтиці на посаді коман-
дира танкової дивізії. Через 

рік очолив 60-ту армію. Війська під його командуванням від-
значилися в боях за Вороніж, на Курській дузі, при форсуван-
ні Десни і Дніпра, брали участь у Київській, Житомирсько-
Бердичівській і Проскуровсько-Чернівецькій операціях. 
У 1943 р. йому було присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу. У квітні 1944 р. призначений командувачем військ 
3-го Білоруського фронту. Того ж року повторно удостоєний 
звання Героя Радянського Союзу. У лютому 1945 р. генерал 
армії Іван Данилович Черняховський був смертельно пора-
нений у Східній Прусії. К. Рокоссовський про нього згадував 
так: «Було видно, що в армії його люблять. Це одразу кида-
ється у вічі. Якщо до командарма підходять для доповіді не з 
тремтінням у голосі, а посміхаючись, то розумієш, що він до-
сягнув багато чого… і, мабуть, це мрія кожного з нас – поста-
вити себе так, щоб люди з радістю виконували всі твої розпо-
рядження...»

Яків 
ФЕДОРЕНКО
(10.10.1896, с. Цареборисово, 
нині с. Червоний Оскол 
Ізюм ського р-ну Харківської 
обл.)

В Першу світову війну – ма-
трос на Чорноморському 
флоті. Під час Громадянської 
війни – комісар Тирас поль-
ського загону, с 1918 р. – воєн-
ком, брав активну участь у 
боях проти інтервентів і біло-
гвардійців. Після закінчення 

академії Я. Федоренко командував танковим полком у МВО, 
з травня 1935 р. – механізованою бригадою. У 1937 р. призна-
чений начальником автобронетанкових військ Київського (з 
1938 р. – Особливого) військового округу. У 1940-1942 рр. 
начальник автобронетанкового управління, з грудня 1942 р. – 
командувач бронетанкових і механізованих військ Червоної 
Армії заступник наркома оборони СРСР. Під час Великої 
Вітчизняної війни Я. Федоренко часто виїжджав в діючу 
армію, надавав практичну допомогу в застосуванні броне-
танкових і механізованих військ у боях з противником, був 
представником ставки ВГК у Московській, Сталінградській і 
Курській битвах та в багатьох інших. Перший радянський 
воєначальник, якому присвоєно військове звання Мар-
ша ла бронетанкових військ (указ від 21 лютого 1944 р.). 
Після війни, з квітня 1946 р. — командувач бронетанкових 
і механізованих військ Сухопутних військ Радянської 
Армії. Ім’ям маршала Федоренка названі вулиці у Москві 
та Донецьку.

Міхал 
ЧАЙКОВСЬКИЙ
(29.09.1804 — 4.01.1886) —  
польський та український 
політичний діяч, письмен-
ник. Брав участь у польсько-
му повстанні 1830-1831 рр., 
згодом на еміграції в Пари-
жі і Константинополі. Там у 
1850 р. перейшов на турець-
ку службу і прийняв іслам 
(Садик Паша)

Під час Кримської війни ор-
ганізував козацькі сотні на ту-

рецькому боці. 1873 р. повернувся в Україну і прийняв 
православ’я. Чайковський — автор повістей з історії козаччи-
ни, перекладених різними мовами: «Powisci Koza ckie» (1837), 
«Wernyhora» (1838), «Kirdak» (1839), Koszowata» (1841), 
«Owruczanin» (1841) та ін. Народився Міхал (Михайло) 
Чайковський в селі Халчинець Київської губернії (тепер 
Житомирської обл.) у давній українській (сполонізованій) 
родині. Батько — шляхтич з Волині, мати — правнучка гетьма-
на Івана Брюховецького, двоє дідів воювали під запорозьки-
ми знаменами (один з них загинув під час оборони Січі 
1775 р.). У 1831 р. почалося Польське повстання. Чайковський 
розпустив кріпаків, створив добровільні козацькі загони і 
влився у повстанське військо. У вересні 1842-го він ініціював 
переворот у Сербії, внаслідок чого на Балканах послабився 
російський вплив. Дослідники стверджують, що в 1845 р. 
Чайковський намагався підняти повстання в Україні.
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Роман 
ШУХЕВИЧ
(псевдоніми — Тарас Чу-
принка, Тур, Роман Лозов-
ський, Чернець, Туча, Сте-
пан, Щука, Дзвін; 1907, Львів 
— 1950, с. Білогорща під 
Львовом) — генерал-
хорунжий, головнокоман-
дувач Української Повстан-
ської Армії, голова Секре-
таріату Української Голов-
ної Визвольної Ради та 
голова Проводу ОУН (від 

травня 1943 р.). Герой України (2007, посмертно)
У 1925 р. вступив у ряди Української Військової Організації. 

У 1930—1934 рр. Шухевича призначено бойовим референтом 
Крайової Екзекутиви ОУН. У червні 1934 р. у зв’язку з убив-
ством Пєрацького поліція провела масові арешти серед чле-
нів ОУН. 18 червня Романа Шухевича арештовано і згодом 
заслано до концентраційного табору у Березі Картузькій. На 
Львівському процесі над ОУН йому інкримінували державну 
зраду та звинуватили у належності до Крайової Екзекутиви 
ОУН. Згодом під його керівництвом була створена міцна ор-
ганізаційна мережа, яка стала базою для підготовки підпілля 
в Україні. Особливу увагу Крайовий Провідник приділяв вій-
ськовим вишколам членів ОУН. З січня 1943 р. – Провідник і 
Командир національно-визвольної боротьби проти німець-
ких і російських окупантів. 5 березня 1950 р. загинув у під-
пільній штаб-квартирі в с. Білогорща поблизу Львова у бою з 
окупантами.

Микола 
ЮНАКІВ 
(6.12.1871 — 1.8.1931) — укра-
їнський військовий діяч, 
генерал-полковник Армії 
УНР

У роки Першої світової війни 
1914-1918 рр. безперервно зна-
ходився на Південно-Захід-
ному фронті. Після утворення 
Української Центральної Ради 
підтримав український націо-
нальний рух, сприяв україніза-
ції частин, за що у грудні 1917 р. 

усунений з посади більшовицьким наркомом М.Криленком. 
У Києві отримав нове призначення — командувача 4-ї армії 
Румунського фронту. У складний період розпаду російської 
армії доклав багато зусиль для збереження боєздатності мо-
лодих українських формувань. З квітня 1918 р. — на службі в 
українській армії. У період Гетьманату очолював Головну 
шкільну управу другого генерал-квартирмейстерства і 
Комісію з утворення військових шкіл та академій Генерального 
штабу, з 1918 р. — Головну вишкільну управу Міністерства 
військових справ, а в серпні 1919 р. був призначений началь-
ником штабу Головного отамана об’єднаних українських армій 
УНР і ЗУНР. За його участю була розроблена і блискуче прове-
дена у серпні 1919 р. військова операція з визволення від біль-
шовицьких військ Правобережної України і звільнення Києва. 
У 1920 р. призначений військовим радником української ди-
пломатичної місії у Варшаві. Брав участь у підготовці військово-
політичних угод 1920 р. Помер і похований у Тарнові. 

Петро ШМІДТ 
(1867. м. Балаклія Зміївсько-
го повіту Харківської губ., 
нині Харківської обл. – 
1906) — капітан Чорномор-
ського флоту, один з керів-
ників Севастопольського 
збройного повстання

Брав активну участь у рево-
люційних подіях 1905 р. Після 
поразки організував «Союз 
офіцерів – друзів народу», від 
імені якого розіслав відозву, 

що закликала командирів кораблів підтримати революцію. 
Був відправлений до Ізмаїлу. Восени повернувся до 
Севастополя, де розпочав активну агітаторську діяльність. Він 
був обраний «довічним депутатом» Севастопольської ради 
робітничих, матроських і солдатських депутатів. 11 листопада 
1905 р. його було відправлено у відставку у званні капітана 
2-го рангу. До збройного повстання у Севастополі Шмідт по-
ставився негативно, вважаючи його передчасним. 14(27) 
листопада 1905 р. на запрошення повсталих матросів прибув 
на крейсер «Очаків» і фактично очолив повстання. Увечері 
наступного дня «Очаків», майже не чинячи опору, був роз-
стріляний вірними урядові кораблями. Шмідт був заарешто-
ваний. Суд над ним відбувся в Очакові у лютому 1906 р. 
Шмідту, а також матросам Гладкову, Частинку та Антоненку 
був винесений смертний вирок. Розстріляний на острові 
Березань 6 березня 1906 р. Похований у Покровському мо-
настирі в Севастополі. 13 листопада 1923 р. — перепохований 
на севастопольському цвинтарі.

Микола ЩОРС
(25.05. 1895, м. Сновськ, нині 
Щорс Чернігівської облас-
ті — 30.08.1919) — радян-
ський військовий діяч, учас-
ник Громадянської війни в 
Україні

У 1910-1914 рр. навчався у 
Київській військовій фельд-
шерській школі, яка розташо-
вувалася на вул. Госпі тальній, 
24. Нині там встановлено ме-
моріальну дошку. Учасник 
Першої світової війни 

1914-1918 рр. Спочатку військовий фельдшер, а потім молод-
ший офіцер на Південно-Західному фронті. В 1917 р. отримав 
звання підпоручика. Після жовтневого перевороту повернув-
ся на Батьківщину і до лютого 1918 р. у Сновську створив 
партизанський загін. 5 лютого 1919 р. 2-га бригада у складі 
Богунського і Таращанського полків під командуванням 
М. Щорса брала участь у взятті Києва Червоною Армією. Того 
ж дня Щорс був призначений комендантом міста. Комен да-
тура знаходилася на розі Хрещатика і Майдану Незалежності. 
З березня 1919 р. командував першою Українською радян-
ською дивізією. Загинув у бою. Майже до середини 30-х 
років минулого століття ім’я Щорса замовчувалося радян-
ською пропагандою і стало відомим широкому загалу лише 
завдяки кінострічці видатного кіномитця Олександра 
Довженка. Постать Щорса і досі залишається однією із най-
більш загадкових у когорті українських воєначальників часів 
Громадянської війни.
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