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у рамках співпраці місь-
кої влади з громадськими
організаціями підписано
Меморандум про взаємо-
дію і співробітництво між
Первомайською міською ра-
дою і Первомайським місь-
ким товариством ветеранів
афганістану (Миколаївська
область).

25 грудня на Тернопіль-
щині з ініціативи обласної
Спілки ветеранів афганістану
в зв'язку з 41-ю річницею
введення військ і початку
війни в афганістані прове-
дено меморіальний захід
«Запали свічку в пам'ять про
полеглих бойових побрати-
мів». у 1945 році підписанням актів про капітуляцію агресорів за-

вершилася Друга світова війна. Але кровопролиття у різних
регіонах земної кулі, перш за все, у країнах Азії та Африки, тривало
безперервно. Це вже були локальні війни і збройні конфлікти. офі-
ційно визнано близько 30 країн, в яких Радянський Союз, його
Збройні Сили, його громадяни брали участь у бойових діях під пра-
пором інтернаціональної допомоги.

І нове покоління ветеранів війни, тепер уже воїнів-інтернаціона-
лістів,  поверталося з воєн, про які радянському народові було зов-
сім невідомо.

Але Афганську війну важко було приховати: в ній тільки з україни
брали участь більше 160 тисяч громадян. 

Спочатку напівтаємно ховали полеглих воїнів, утаємничували об-
ставини їх загибелі. Родини загиблих не отримували належної ком-
пенсації та уваги влади. Важко було пояснювати походження
поранень і бойових нагород тим, хто повернувся з місць виконання
інтернаціонального обов’язку. 

(Закінчення на 2-й стор.)

нашій СПілці – 30 років
Українська Спілка ветеранів афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) – потужне громадське
об’єднання у ветеранському русі країни

25 червня 1990 року – найважливіша дата в житті  воїнів-
інтернаціоналістів україни. З цього дня розпочала свою ді-
яльність всеукраїнська громадська організація ветеранів
війни – учасників бойових дій в афганістані та інших зарубіж-
них країнах.

доходи Державного бюджету
україни у сумі 1.092.083.254,3
тис. гривень, у тому числі до-
ходи загального фонду Дер-
жавного бюджету україни – у
сумі 959.854.312,4 тис. гри-
вень та доходи спеціального
фонду Державного бюджету
україни – у сумі 132.228.941,9
тис. гривень, згідно з додатком
№ 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету
україни – у сумі 1.328.201.570,2
тис. гривень, у тому числі ви-
датки загального фонду Дер-
жавного бюджету україни – у
сумі 1.183.857.335,7 тис. гри-
вень та видатки спеціального
фонду Державного бюджету
україни – у сумі 144.344.234,5
тис. гривень;

повернення кредитів до Дер-
жавного бюджету україни – у
сумі 8.585.108,9 тис. гривень, у
тому числі повернення креди-
тів до загального фонду Дер-
жавного бюджету україни – у
сумі 8.045.945,7 тис. гривень
та повернення кредитів до спе-
ціального фонду Державного
бюджету україни – у сумі
539.163,2 тис. гривень;

надання кредитів з Держав-
ного бюджету україни – у сумі
19.102.293 тис. гривень, у тому
числі надання кредитів із за-
гального фонду Державного
бюджету україни – у сумі
4.904.312,3 тис. гривень та на-
дання кредитів із спеціального
фонду Державного бюджету
україни – у сумі 14.197.980,7
тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту
Державного бюджету україни –
у сумі 246.635.500 тис. гри-
вень, у тому числі граничний
обсяг дефіциту загального
фонду Державного бюджету
україни – у сумі 220.861.389,9
тис. гривень і граничний обсяг
дефіциту спеціального фонду
Державного бюджету україни –
у сумі 25.774.110,1 тис. гри-
вень, згідно з додатком № 2 до
цього Закону;

оборотний залишок коштів
Державного бюджету україни –
у розмірі до 2 відсотків видатків
загального фонду Державного
бюджету україни.

Законом установлено у 2021
році прожитковий мінімум на

Прийнято головний
кошториС країни 

Законом, зокрема, визначено на 2021 рік:

(Закінчення на 2-й стор.)

Бюджет-2021

РІВно о 15.00 в тернополі та
в усіх районних центрах

області, де споруджено пам'ят-
ники і меморіальні знаки, вете-

рани-«афганці» спільною молит-
вою, запаленням свічок і покла-
данням квітів вшанували пам'ять
полеглих в Афганістані бойових
побратимів і тих ветеранів, які по-
мерли вже в мирний час. Світла
пам'ять вам, бойові друзі, та віч-
ний спокій! Пам'ятаємо про за-
гиблих, не забуваємо про живих!

Про те, як у країні відзна-
чили 41-у річницю початку аф-
ганської війни,– фоторепор-
таж номера.

Свіча
Пам’яті

Незабутнє

В організаціях УСВА

Документ спрямований
на консолідацію зусиль у

питаннях, що стосуються реалі-
зації заходів із всебічного захи-
сту законних прав та інтересів
учасників бойових дій на терито-
рії інших держав і сімей загиблих
(померлих) воїнів-інтернаціона-
лістів.

меморандум підписали Пер-
вомайський міський голова олег
Демченко і голова міського това-
риства ветеранів Афганістану Во-
лодимир Йонга. у зустрічі взяли
участь начальник управління со-
ціального захисту населення
міської ради ольга колесніченко,
члени правління та активісти ве-
теранської організації.

олег Демченко зазначив, що
міська влада цінує співпрацю із
громадськими організаціями і го-
това усіляко підтримувати їхні іні-
ціативи.

25 грудня первомайці вша-
нували пам’ять воїнів-«афган-
ців», які загинули, з честю й
гідністю виконуючи свій вій-
ськовий обов’язок перед Бать-
ківщиною.

у каплиці на честь Івана воїна
на чолі з архієпископом Возне-
сенським і Первомайським олек-

сієм відбулася заупокійна літія по
вшануванню пам’яті загиблих і
померлих воїнів-інтернаціоналі-
стів. Після поминальної служби

під передзвін церковних дзвонів
присутні поклали квіти до пам’ят-
ника воїнам-інтернаціоналістам у
сквері пам’яті загиблих воїнів-
«афганців» на території Свято-
Варварівської церкви.

Вшанувати пам’ять загиблих
прийшли перший заступник
міського голови Дмитро малі-
шевський, секретар міської ради
михайло медведчук, начальник
управління соціального захисту
міської ради ольга колесні-
ченко, голова Первомайського
міського товариства ветеранів
Афганістану Володимир Йонга,
воїни-«афганці», їхні близькі й
рідні.

Відділ інфОрмаційнОї
діяльнОсті 

ПерВОмайськОї
міськОї ради.

СПівПраця не ПриПиняєтьСя

Судьба каждого командарма как неординарной лично-
сти по-своему уникальна. однако в их биографиях можно

найти и общие черты, характерные только тому времени и той
исторической эпохе, в которой они жили и служили Родине.

За время войны в афганистане 40-ю общевойсковую армию
ТуркВо возглавляли семь командующих. одни из них больше
известны в среде ветеранов и в нашем обществе в целом, дру-
гие – меньше. Назвать последовательно фамилии всех семе-
рых командармов затрудняются даже участники боевых
действий в афганистане, хотя этот перечень публикуется во
многих печатных и Интернет-изданиях. к сожалению, не все
командармы оставляют после себя литературно-мемуарное
наследие в виде книг, ограничиваясь интервью и журнальными
публикациями.

(Окончание на 3-й стр.)

Портрет командарма
Наша история
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Байдужі чиновники не могли і
не бажали розуміти синів Батьків-
щини, які повернулися з пекла
боїв на чужині. життя вимагало
об’єднання зусиль ветеранів у
боротьбі за гідне ставлення до
ратної праці та свої соціальні
права.

В обласних центрах, великих
містах україни розпочалася при-
родна   діяльність клубів, об’єд-
нань, рад воїнів запасу, воїнів-
інтернаціоналістів, насамперед,
рад учасників бойових дій в Афга-
ністані. офіційне визнання  гро-
мадських структур ветеранів
розпочалося тільки у другій поло-
вині 80-х років. організаційно до
цього питання потужно підклю-
чився комсомол.

у червні 1988 року в Севасто-
полі було проведено Республі-
канський збір молодих воїнів
запасу, на якому доти розрізнені
спілки воїнів запасу і воїнів-інтер-
націоналістів були об’єднані в
Республіканську раду воїнів за-
пасу. 

наступним кроком у вете-
ранському русі україни було
створення потужного структуро-
ваного громадського об’єднання
воїнів-інтернаціоналістів. 25 чер-
вня 1990 року відбулася уста-
новча конференція спілки
воїнів-інтернаціоналістів
України (сВіУ).  Вона об’єднала
усіх воїнів-інтернаціоналістів,
учасників міжнародних операцій
з підтримки миру і безпеки.

Спочатку в україні не було за-
конодавчої бази для ветерансь-
кого руху, ніхто не знав, як
зареєструвати нашу організацію.
І перша реєстрація її була при
Раді міністрів уРСР. І це було від-
дзеркалено у нас на офіційному
бланку.  

Проголошення Україною не-
залежності вимагало нових
кроків у перетворенні вете-
ранського руху. 

Було цікаво, що до  незалеж-
ності поступово звикали і деякі
керівники місцевих організацій.
на підставі старих військових
зв’язків вони чекали вказівок з
москви. Але поступово і до
останніх дійшло, що незалежність
– назавжди, і головним для нас
став київ. 

24-26 жовтня 1991 року від-
булася іі позачергова конфе-
ренція сВіУ, яка надала ор-
ганізації нову, сучасну назву –
Українська спілка ветеранів
афганістану (воїнів-інтерна-
ціоналістів) (УсВа).

у статутних документах кон-
ференція наголосила, що уСВА –
складова частина громадянсь-
кого суспільства незалежної
україни,   більш чітко визначила
мету діяльності: правовий, соці-
альний захист ветеранів війни,
учасників бойових дій на терито-
рії інших держав, сімей загиблих
воїнів, увічнення пам’яті полеглих
побратимів,  героїко-патріотичне
і духовне виховання молоді. 

ми втілили у життя жорсткі
принципи структурної побудови
організації: фіксоване персо-
нальне членство; створення
обласних (територіальних) орга-
нізацій в усіх областях україни і в
києві; створення місцевих (рай-
онних і міських) організацій в усіх
районах україни. 

І зараз уСВА – найбільш по-
тужна в україні громадська орга-
нізація ветеранів, яка  налічує
близько 120 тисяч  членів органі-
зації, які об’єднані в 25 обласних,
718 міських і районних, 1096 пер-
винних осередках.

Законодавча база ледве всти-
гала за нашим зростанням. За-
кон україни «Про об’єднання
громадян» було прийнято лише
16 червня 1992 року (№ 2460-ХІІ).
на жаль, у ньому не булу врахо-
вано наші пропозиції про фіксо-
ване членство і вимоги до
структур всеукраїнських і облас-
них громадських організацій. ми
пропонували, що всеукраїнської
організації мають включати біль-
шість обласних організацій ук-
раїни, а обласні – більшість ра-
йонних організацій області. Але
було прийнято спрощений прин-

цип: всеукраїнські організації по-
винні мати які завгодно осередки
в більшості областей, а обласні –
свої будь-які осередки в більшо-
сті районів області.

такі формулювання закону
дозволяли створювати поверх-
неві організації без реальних ма-
сових осередків. Цим користува-
лися спритні «ділки», залишаю-
чись «генералами без війська».

ми старалися стримувати такі
негативні впливи на рух ветеранів
в україні, проводили аналіз і де-
монстрували керівництву країни
реальну картину, яка складалася.
З середини 90-х і до початку 2000
років реально існувало 5-6 все-
українських громадських органі-
зацій ветеранів війни, серед яких
уСВА займала місце лідера вете-
ранського руху.   

Завдяки діяльності уСВА у
громадській свідомості  сформо-
вано образ ветерана Афганської
війни, гідного спадкоємця бойо-
вих, трудових, історичних тради-
цій ветеранів Великої Вітчизняної
війни, з яким пов’язуються честь,
гідність і військово-патріотична
героїка.

наявність єдиної, потужної
громадської організації ветеранів
війни у державі, її авторитет
упродовж тривалого часу дозво-
ляли вирішувати складні про-
блеми соціального захисту ін-
валідів війни, родин загиблих вої-
нів, учасників бойових дій.

Але не все було безхмарно у
нашому ветеранському русі.  По-
тужна ветеранська організація не
була «до смаку» владі. тому ми
завжди звертали особливу увагу
на зміцнення організаційної єд-
ності.

нагадуємо про те, що влада
при Президенті П. о. Порошенку
штучно ігнорувала нашу організа-
цію, робила всі можливі кроки для
знищення традиційного вете-
ранського руху. Зокрема сто-
совно уСВА були використані
відомі методи руйнування потуж-
них організацій і рухів:

– створення паралельних ор-
ганізацій для їх дроблення, зо-
крема з ініціативи С. В. куніцина
на підтримку П. о. Порошенка
була створена «ВАВА» (Всеукра-
їнська асоціація ветеранів Афга-
ністану, яка потім змінила назву),
що і сьогодні продовжує спроби
руйнування в «афганському»
русі;

– поглинання активних, діє-
здатних організацій в асоціаціях,
координаційних радах тощо, та
під приводом об’єднання ство-
рення інертних, малорухомих,
позбавлених ініціативи організа-
цій ветеранів, що діють в інтере-
сах окремих політичних сил.
Ініціаторів таких «координаційних
рад» було багато, але всі ці
спроби не мали успіху. 

Прийняття нового Закону «Про
громадські об'єднання» 22 бе-
резня 2012 року (№ 4572-VI) ще
більше спрощує формування
«фейкових» ветеранських органі-
зацій, руйнує ветеранський рух.
Закон не вимагає створення міс-
цевих осередків, а дозволяє
створення всеукраїнських органі-
зацій при наявності лише при-
значених представників.

уСВА домоглася внесення
змін до цього закону, які дозво-
лили діяти раніше створеним те-
риторіальним ветеранським ор-
ганізаціям зі статусом юридичних
осіб у складі всеукраїнських
об’єднань. 

нам нав’язують розмите по-
няття «громадянське суспільст-
во», де головними діючими осо-
бами стають «активісти», «псев-
допатріоти», волонтери з невідо-
мими і закордонними джерелами
фінансування.

Як гриби після рясного дощу
з’являються десятки і сотні все-
українських організацій, які скла-
даються лише з двох-трьох
фізичних осіб у вишиванках або у
камуфляжі, які вимагають бюд-
жетного фінансування власних
«забаганок», далеких від реаль-
них потреб ветеранів.    

але ми твердо розуміємо:
наша єдність – запорука ус-
піху!

ми прорвемося! Бачили і не
таке!

нашій СПілці –
30 років

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

Прийнято головний кошториС країни
Бюджет-2021

одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1
січня 2021 року – 2189 гривень, з 1 липня – 2294
гривні, з 1 грудня – 2393 гривні, а для основних
соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року –
1921 гривня, з 1 липня – 2013 гривень, з 1 грудня
– 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021
року – 2395 гривень, з 1 липня – 2510 гривень, з
1 грудня – 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2021 року – 2270
гривень, з 1 липня – 2379 гривень, з 1 грудня –
2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для
визначення базового розміру посадового окладу
судді: з 1 січня 2021 року – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для
визначення посадових окладів працівникам
інших державних органів, оплата праці яких ре-
гулюється спеціальними законами: з 1 січня
2021 року – 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для
визначення посадового окладу прокурора
окружної прокуратури: з 1 січня 2021 – 1600 гри-
вень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня

2021 року – 1769 гривень, з 1 липня – 1854
гривні, з 1 грудня – 1934 гривні.

Законом установлено у 2021 році мінімальну
заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 гривень,
з 1 грудня – 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11
гривні, з 1 грудня – 39,12 гривні.

Законом установлено, що у 2021 році рівень
забезпечення прожиткового мінімуму для при-
значення допомоги відповідно до Закону україни
«Про державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям» у відсотковому співвідношенні
до прожиткового мінімуму для основних соціаль-
них і демографічних груп населення становить:
для працездатних осіб – 35 відсотків; для осіб,
які втратили працездатність, та осіб з інвалідні-
стю – 100 відсотків, для дітей – 130 відсотків від-
повідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму
для визначення права на звільнення від плати
за харчування дитини у державних і комуналь-
них закладах дошкільної освіти відповідно до
Закону україни «Про дошкільну освіту» у 2021
році збільшується відповідно до зростання
прожиткового мінімуму.

інфОрмаційне УПраВління аПаратУ
ВерхОВнОї ради України.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)

ГенеРАЛ-мАЙоР СЛужБи безпеки україни.
має юридичну, педагогічну і психологічну

освіту: 1996 рік – закінчила Академію Служби без-
пеки україни, спеціальність – правознавство,
юрист; 1988 рік – київський державний інститут
фізкультури, фізична культура і спорт,  спеціальність
– викладач-тренер.

кар’єра: З 08.1988 по 08.1992 – молодший нау-
ковий співробітник лабораторії психології форму-
вання особистості молодшого школяра нау-
ково-дослідного інституту психології уРСР (київ).
З1992 по 05.2020 – проходження військової служби
в Службі безпеки україни. Працювала заступником
начальника Центру спеціальних операцій «А»
Служби безпеки україни, заступником начальника
Департаменту контррозвідувального захисту інте-
ресів держави у сфері інформаційної безпеки СБу,
командиром оперативної групи СБу в Ато.

Брала участь у ряді складних операцій із подав-
лення сепаратистського путчу криму 1994 року. З
квітня 2014 року –  участь  в антитерористичній опе-
рації. З вересня по грудень 2014 року – командир
оперативної групи  СБу на ротаційній основі в Ато.

З  2014 по 2020 рік брала участь у виконанні  за-
вдань із забезпечення безпеки держави у районі
проведення Ато-ооС.

З серпня  по грудень 2020 року  працювала ге-
неральним директором Директорату комунікації та
інформаційної політики міністерства з питань ре-
інтеграції тимчасово окупованих територій
україни.

науковий ступінь – кандидат психологічних наук.
Володіє англійською мовою.

З 18 грудня 2020 року призначена на посаду мі-
ністра  у справах ветеранів україни.

Юлія лаПУтіна –
мініСтр У СПравах ветеранів України

учАСники бойових дій на
території інших держав зі

своїми родинами прийшли до
пам’ятника «чорний тюльпан»,
щоб покласти квіти пам'яті й вша-
нувати загиблих на Афганській
війні земляків і побратимів.

у храмі святих мучениць Віри,
надії, Любові і матері їх Софії в
Шепетівці відбулася панахида за
полеглими військовослужбов-
цями.

Незабутнє

Члени міськрайонної Спіл-
ки ветеранів афганістану
провели пам'ятний захід з
нагоди 41-ї річниці початку
війни в афганістані.

Шепетівка

неЗВАжАючи на вкрай
несприятливі погодні умо-

ви, що перетворили усе довкола
на «льодову арену», ветерансь-
кий актив, члени сімей загиблих
воїнів і померлих ветеранів війни
поклали квіти і хвилиною мов-
чання вшанували пам'ять загиб-
лих і померлих бойових по-
братимів. у Преображенському
храмі пройшла панахида за за-
гиблими воїнами.

Віктор ВОлОшин,
голова дніпропетровського

обласного об’єднання
ветеранів афганістану УсВа.

Дніпро

дніпропетровські облас-
не і міське об’єднання вете-
ранів афганістану уСВа
провели покладання квітів
до пам’ятника загиблим в
афганістані воїнам «Вибух
пам’яті», що на Набережній
дніпра.
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САмыЙ СтАРШиЙ командую-
щий по году рождения – туха-

ринов ю. В. (05.1927 г.). он был
старше своих последователей на 10-
15 лет и вступил в управление 40-й
оА в возрасте 52 лет. Самые млад-
шие – Громов Б. В. (11.1943 г.) и Ду-
бынин В. П. (02.1943 г.). Самыми
молодыми командующими были
также Дубынин В. П. и Громов Б. В.,
которые вступили в эту должность в
возрасте 43 лет.

Детство и юность всех будущих
военачальников проходили в тяже-
лых условиях военного и послевоен-
ного времени. Все они – дети войны,
четверо – ткач Б. и., Генералов Л. е.,
Родионов и. н., Дубынин В. П. – ро-
дились в селах, где послевоенная
разруха, нужда и бедность больше
всего давали о себе знать. Да и у
трех остальных, родившихся в горо-
дах, детство складывалось непро-
сто. Работали на заводе родители
ермакова В. Ф., был репрессирован
отец тухаринова ю. В., погиб в оте-
чественной войне в год рождения
сына отец Громова Б. В. но всем им
семья и общество помогли под-
няться и получить военное образо-
вание, проявить свои лучшие
качества личности, закаленной труд-
ным детством.

В военной биографии каждого
командарма общим и одинаковым

было последовательное продвиже-
ние по служебной лестнице, не
минуя ни одной промежуточной сту-
пени, от командира взвода до ко-
мандарма, с соответствующим по-
вышением образовательного уровня
в военных академиях. никто из них
до Афганистана не имел опыта
управления войсками в боевых дей-
ствиях.

Биографические материалы ко-
мандармов дают возможность найти
ответы на такие вопросы: с каких
должностей и на какие должности

генералы были направлены в Афга-
нистан, как долго и на каких должно-
стях они там служили, на какие
должности были направлены зака-
ленные в боях командармы, каково
высшее достижение в их военной
карьере.

особой уникальностью отли-
чаются биографии первого и седь-
мого командармов.

тухаринов ю. В. в своей карьере
уже прошел уровень командарма и с
сентября 1979 г. был первым заме-
стителем командующего войсками

туркВо. однако по мобилизацион-
ным планам и директивам именно на
него была возложена ответствен-
ность за формирования и управле-
ние в течение десяти месяцев
действиями вновь созданной и от-
мобилизованной 40-й оА, личный
состав которой состоял, в основном,
из военнослужащих, призванных из
запаса. В сентябре 1980 г. тухаринов
ю. В. вернулся на свою должность –
первого заместителя командующего
войсками туркВо.

трое командующих – ермаков
В. Ф., Родионов и. н. и Громов Б. В.
прибыли в Афганистан и возглавили
40-ю оА с равнозначных должностей
– командармов. ермаков В. Ф. про-
служил в Афганистане около полу-
тора лет, Родионов и. н. – около
года.

Генералы ткач Б. и., Генералов
Л. е. и Дубынин В. П. прибыли в Аф-
ганистан на должность первого за-
местителя командарма и после
приобретения боевого опыта в по-
рядке продвижения по службе были
назначены на должность коман-
дарма. При этом ткач Б. и. прибыл в
Афганистан с равнозначной должно-
сти 1-го заместителя командарма, а
Дубынин В. П. – с должности коман-
дира дивизии после окончания ВА
Генштаба. Всем им пришлось слу-
жить в Афганистане более двух лет.

Дольше всех командиров, более
пяти лет, воевал седьмой командарм
Громов Б. В. у него были три коман-
дировки в Афганистан. Первый раз

он прибыл туда в январе 1980 г. на
должность начальника штаба 108-й
мсд с равнозначной должности. но
уже в ноябре 1980 г. был назначен
командиром 5-й мсд и прослужил в
этой должности до августа 1982 г. Во
второй раз Громов Б. В. с должности
первого заместителя командарма
был назначен генералом для особых
поручений – начальником оГ Ген-
штаба ВС СССР и пребывал в этом
качестве в Афганистане в течение
года (03.1985 – 04.1986). В третий
раз он прибыл в Афганистан на долж-

ность командующего в июне 1987 г. с
равнозначной должности коман-
дарма и обеспечивал управление
40-й оА до ее окончательного вы-
вода из Афганистана 15.02.1989 г.  

Закаленные в боях командармы
получали новые назначения. на рав-
нозначные должности командармов
были назначены ткач Б. и. и Дубынин
В. П. на свою должность первого за-
местителя командующего войсками
военного округа вернулся тухаринов
ю. В. (туркВо). С повышением на
должности первого заместителя
командующего войсками военного
округа были назначены генералы ер-
маков В. Ф. (туркВо), Генералов Л. е.
(ПрикВо), Родионов и. н. (мВо). на
должность командующего войсками
округа был назначен Громов Б. В.
(кВо).

Дальнейшая карьера командар-
мов Афганской войны сложилась
по-разному. Высшим достижением
в военной карьере генерал-полков-
ника тухаринова ю. В., генерал-
полковника Генералова Л. е. и гене-
рал-лейтенанта ткача Б. и. стали
должности 1-го заместителя ко-
мандующего войсками военного
округа (туркВо, ПрикВо и СибВо
соответственно). Заместителем
министра обороны СССР был гене-
рал армии ермаков В. Ф., первым

заместителем министра обороны –
начальником Генштаба РФ – гене-
рал армии Дубынин В. П., замести-
телем министра обороны РФ –
генерал-полковник Громов Б.В. ми-
нистром обороны РФ был генерал
армии Родионов и. н.

Продолжают свою общественно-
политическую деятельность в РФ
Громов Б. В. и ермаков В. Ф.

ушли из жизни тухаринов ю. В.,
Генералов Л. е., Дубынин В. П., ткач
Б. и., Родионов и. н.

В. аБлаЗОВ.

Портрет командарма
командующие 40-й общевойсковой армии

туркестанского военного округа

Родился 3 мая 1927 года в Вятке. трудовая деятельность и военная
служба в Вооруженных Силах СССР: 

02.1943 – 08.1946 – машиностроительный завод им. 1 мая, ученик,
фрезеровщик,  киров (областной). 

08.1946 – 10.1949 – Саратовское пехотное училище, курсант. 
10.1949 – 01.1954 – командир пулеметного взвода, 51-й гвардейский

механизированный полк 15-й гвардейской механизированной Ровен-
ской дивизии, лейтенант, Белорусский военный округ.

01.1954 – 06.1958 – командир стрелковой роты 15-й гвардейской ме-
ханизированной Ровенской дивизии, старший лейтенант, Группа совет-
ских войск в Германии.

06.1958 – 08.1959 – заместитель командира батальона 15-й гвардей-
ской механизированной Ровенской дивизии, капитан, Группа советских
войск в Германии.

08.1959 – 08.1963 – слушатель Военной академии им. м. В. Фрунзе,
майор, москва.

08.1963 – 11.1965 – заместитель командира полка 112-й гвардейской
мотострелковой Звенигородской дивизии, майор, киевский военный
округ.

11.1965 – 08.1967 – командир 426-го гвардейского полка 25-й гвар-
дейской чапаевской мотострелковой дивизии, подполковник, киевский
военный округ, Лубны.

08.1967 – 08.1969 – слушатель Военной академии Генерального
штаба ВС СССР, подполковник, москва.

08.1969 – 07.1972 – начальник первого отдела оперативного управ-
ления штаба Забайкальского военного округа, полковник, чита.

07.1972 – 04.1974 – командир 150-й дивизии, генерал-майор, ЗабВо,
Борзя.

04.1974 – 01.1976 – первый заместитель командующего, член Воен-
ного совета 29-й армии, генерал-майор, ЗабВо, улан-удэ.

01.1976 – 09.1979 – командующий 29-й армии, генерал-лейтенант,
ЗабВо, улан-удэ.

09.1979 – 02.1980 – первый заместитель командующего вой-
сками и член Военного совета туркестанского военного округа, ге-
нерал-лейтенант, ташкент.

02.1980 – 09.1980 – командующий 40-й армией, генерал-лей-
тенант, афганистан,  кабул.

09.1980 – 11.1983 – первый заместитель командующего войсками
и член Военного совета туркестанского военного округа, в 1981–1982
годах – руководитель Оперативной группы туркВО по обеспечению
руководства боевыми действиями Ограниченного контингента со-
ветских войск в афганистане, генерал-полковник, ташкент.

11.1983 – 01.1990 – в группе представителей Главного командования
объединенных Вооруженных Сил государств – участников Варшавского
договора в народной армии ГДР, генерал-полковник, Берлин.

С 01.1990 –  в отставке по состоянию здоровья. жил в кирове. 
Скончался 20 декабря 1998 года. Похоронен в Вятке. 
награды: ордена октябрьской Революции (1981), красной Звезды

(1974), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени
(1979),  медали СССР, ордена и медали зарубежных стран.

ЗнАтныЙ зажиточный род ту-
хариновых был хорошо изве-

стен в Вятке. отец генерала,
Владимир Алексеевич, был репрес-
сирован в конце 30-х годов по сфаб-
рикованному доносу и выжил в
лагере только благодаря своим зна-
ниям по строительству насыпей и
прокладке железных дорог. Лагер-
ное начальство доверило ему рабо-
тать инженером. 

мама Анна николаевна говорила
сыну: «никогда в жизни не шути с
советской властью". Эти слова и
увиденные наяву картины из суро-
вой действительности Воркутин-
ского ГуЛага врезались в память
юрию Владимировичу на все остав-
шиеся годы.  он никогда не прики-
дывался обиженным судьбой, хотя и
имел на это все основания. 

Домой отец вернулся в 1942
году, когда уже шла война с фаши-
стами. на фронт таких, как он, не
брали, и Владимир Алексеевич
продолжил работу по граждан-
скому строительству. По его про-
ектам было построено несколько
жилых домов, общественных зда-

ний. но реабилитирован он был по-
смертно только в 1992 году. 

В детские и юношеские годы
юрий увлекался спортом, литерату-
рой, музыкой, самостоятельно на-
учился играть на баяне и
аккордеоне. Работать он начал в 14
лет, а после восьмого класса пошел
работать на машиностроительный
завод учеником слесаря-лекаль-
щика, затем выучился на фрезеров-
щика – готовил детали к танкам т-60
и т-70. 

В 1946 году юрия призвали в
армию и направили на учебу в Сара-
товское пехотное училище. В 1949
году лейтенанта ю. В. тухаринова
назначили командиром пулемет-
ного взвода в 51-й гвардейский ме-
ханизированный полк 15-й гвар-
дейской механизированной диви-
зии.

В 1954–1959 годах служил в
Группе советских войск в Германии,
проявил незаурядные командир-
ские способности, командовал от-
дельной ротой, был заместителем
командира батальона, начальником
полковой школы. За успехи в воин-

ской службе был награжден меда-
лью «За боевые заслуги» и направ-
лен в августе 1959 г. в Военную
академию им. м. В. Фрунзе. 

После выпуска из академии
майор ю. В. тухаринов получает на-
правление в гвардейскую мото-
стрелковую дивизию киевского
военного округа на должность заме-
стителя командира полка, а  через
два года назначается командиром
полка 25-й гвардейской чапаевской
мотострелковой дивизии, дислоци-
ровавшейся в городе Лубны. 

В июле 1967 года был направлен
на основной факультет Академии Ге-
нерального штаба ВС СССР, после
окончания которой в 1969 году полу-
чил назначение в читу в Забайкаль-
ский военный округ на должность
начальника первого отдела опера-
тивного управления штаба округа.  А
в 1972 году его назначили команди-
ром мотострелковой дивизии в
Борзе, где  он в оптимальные сроки
сформировал и обустроил дивизию
на совершенно новом месте дисло-
кации, обеспечил необходимую
войсковую подготовку личного со-
става и вывел ее в число лучших в
округе. Под командованием ю. В.
тухаринова подразделения и части
соединения всегда отличались вы-
сокой боевой готовностью, полевой
выучкой, организованностью и дис-
циплиной. 

Заслуги комдива были по до-
стоинству отмечены командова-
нием, он был награжден орденом
красной Звезды и ему присвоили
очередное воинское звание гене-
рал-майор.

В марте 1974 года получил на-
значение на должность первого за-
местителя командующего 29-й
армии в  улан-удэ. А 5 января 1976
года он  стал командующим этой ар-
мией. 

выСокУЮ требовательноСть
Сочетал С Заботой о лЮдях

генерал-полковник
тухаринов Юрий владимирович

(Окончание на 5-й стр.)

Генерал-лейтенант
тУхаринОВ Ю. В.

27.12.1979 г. – 23.09.1980 г.

Генерал-лейтенант
ткач Б. и.

23.09.1980 г. – 07.05.1982 г.

Генерал-лейтенант
ермакОВ В. ф.

07.05.1982 г. – 04.11.1983 г.

Генерал-лейтенант
ГенералОВ л. е.

04.11.1983 г. – 19.04.1985 г.

Генерал-лейтенант
рОдиОнОВ и. н.

19.04.1985 г. – 30.04.1986 г.

Генерал-лейтенант
дУБынин В. П.

30.04.1986 г. – 01.06.1987 г.

Генерал-полковник
ГрОмОВ Б. В.

01.06.1987 г. – 15.02.1989 г.
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В організаціях УСВА

25 грудня члени Сумської обласної організації «Спілки вете-
ранів афганістану» поклали квіти до монументу загиблим вої-
нам-інтернаціоналістам.

25 декабря воины-
«афганцы» и неравно-
душные жители Нико-
лаева пришли к мемо-
риалу на аллее Славы  в
парке «Победа», чтобы
возложить цветы погиб-
шим в боях, помянуть
тех, кто уже после войны
покинул нас навсегда.

Вирішення проблемних питань діяльності ветеранських ор-
ганізацій Чернігівщини завжди повинно бути в центрі уваги
влади на місцях.

ЗаСлУжили
вСенароднУ ПовагУ

- ПоБРАтими-«АФГАнЦІ», сьогодні в нас пам’ятна дата –  41
рік тому почалася Афганська війна, яка принесла горе

двом народам. Багато кращих синів не повернулися з тієї війни, ба-
гато хто прийшов з інвалідністю, усі прийшли обпалені війною. Біль
важких втрат не піде з народної пам’яті. усі, хто з гідністю і честю ви-
конав військовий, інтернаціональний обов’язок, заслужили всена-
родну повагу, – звернувся до бойових товаришів на своїй сторінці у
Facebook голова Соо «СоВеАФ» Анатолій Линник.

Прес-служба «сОВеаф».

нА Цьому наголосила го-
лова облради олена

Дмитренко в ході робочої зустрічі
з головою обласної організації
ветеранів україни Анатолієм Ску-
ратовичем і заступником голови
чернігівської обласної організа-
ції ветеранів Афганістану Стані-
славом Віхровим.

Як повідомляє відділ інфор-
маційного забезпечення та
зв'язків з громадськістю вико-
навчого апарату чернігівської
обласної ради, учасники зустрічі
обговорили проблеми ветера-
нів чернігівщини, що загалом,
як і в державі, стосуються соці-
ального забезпечення, обме-
ження пільг і в цілому – фун-
кціонування самих організацій.
Ветерани відзначили не лише
позитивні здобутки в діяльності
очолюваних ними організацій, їх
первинних осередків, але й роз-
повіли про свої насущні про-

блеми, про напрацювання і
плани.

Представники громадських
організацій висловили споді-
вання про співпрацю ветерансь-
кої спільноти з представниць-
кими органами місцевої влади,
що дає змогу в тісній взаємодії
вирішувати питання соціального
захисту ветеранів, надали свої
пропозиції для подальшого кон-
структивного діалогу.

олена Дмитренко засвідчила
свою повагу таким громадським
організаціям, що відіграють важ-
ливу роль у підтримці ветеранів,
патріотичному вихованні молоді та
працюють над впровадженням
ефективних проєктів соціалізації й
реабілітації ветеранів війни. Голова
обласної ради пообіцяла докладно
вивчити окреслені у зверненнях
очільників ветеранських організа-
цій питання і сприяти розв'язанню
викладених ними проблем.

У центрі Уваги

- СеГоДнЯ памятная для нас дата, – сказал
заместитель председателя Союза инва-

лидов и ветеранов Афганистана Заводского рай-
она Сергей косяк. – мы пришли почтить память
наших друзей, не вернувшихся с войны, встре-
титься с однослуживцами и вспомнить боевую мо-
лодость.

Сергей косяк служил танкистом в Шиндандском
военном округе.

– Со мной служил земляк Александр Бузуй, –
вспомнил «афганец». – В Запорожье мы вместе
учились, жили в соседних дворах. он погиб в 1985
году. Я вернулся с войны, а он остался там навсе-
гда. часто вспоминаю войну. Стараюсь рассказы-
вать о ней детям. Хочется, чтобы молодежь знала
историю, знала про эту войну. наши дети и внуки
должны помнить героев.

Запорожские «афганцы» стараются вести актив-
ный образ жизни, проводят праздничные вечера.
Сейчас в связи с пандемией коронавируса многие
встречи пришлось отложить. Вот только проблемы,
которые часто возникают у ветеранов Афгани-
стана, никуда не исчезли.

— мы не молодеем, и многие наши люди сейчас
нуждаются в лечении, – отметил Сергей косяк. –
нашей организации активно помогает комбинат «За-
порожсталь». они постоянно интересуются нашими
проблемами и потребностями, заботятся и помо-
гают материально, ни разу не отказали в помощи.

несмотря на дождь и гололед, возле памятника
воинам, погибшим в локальных военных конфлик-
тах на территории других стран, было многолюдно.
на митинге выступили заместитель городского го-
ловы Виктор Гординский и председатель городской
организации уСВА Валентин Зарва.

Собравшиеся минутой молчания почтили па-
мять скульптора, создавшего памятник, Владлена
Дубинина, который ушел из жизни 17 октября про-
шлого года, возложили цветы к памятнику воинам,
погибшим в Афганистане.

чтобы Знали Про этУ войнУ
В Запорожье состоялся митинг, посвящен-

ный 41-й годовщине ввода войск в афганистан.
Традиционно в этот день «афганцы», родные и
близкие погибших воинов собрались, чтобы
почтить память тех, кто не вернулся с войны.

ЦьоГо Року святий угод-
ник з особливими пода-

рунками від «афганців»завітав до
храму святих мучениць Віри,
надії, Любові та їх матері Софії,
де настоятелем – протоієрей
Анатолій Вересюк, теж воїн-«аф-
ганець».

При храмі діє недільна школа,
де діти вивчають ази право-
слав’я, співають у хорі, малюють
і займаються іншими гарними
справами. опікується ними отець
Анатолій, допомагає йому отець
Федір Вересюк. Щонеділі тут від-
буваються репетиції хору, лунає
духовний спів. у хорі співають 35-

40 дітей – це учні від першого до
дев’ятого класу. Більшість з них
відвідують музичну школу.

чудовий колектив юних хори-
стів храму під керівництвом надії
Петрівни марченко – неоднора-
зовий переможець обласних кон-
курсів різдвяних колядок і пісень.

тож у день святого миколая він
подарував вірянам духовну насо-
лоду та естетичне задоволення.

настоятель храму отець Ана-
толій привітав присутніх зі святом
і наголосив, що справжній цер-
ковний спів повинен бути, насам-
перед, духовним. А духовність
виховується через участь у житті
церкви. Хористи засвідчили, як
цей принцип втілюється у житті.
Віряни з великим задоволенням
слухали спів і раділи. Їхні обличчя
розквітали усмішками. 

Від імені воїнів-«афганців» ви-
ступив голова спілки Валерій
окорський. Він подякував хору,
який прославляє Бога, і наголо-
сив, що маленькі хористи вклали
у піснеспіви свою душу і серце,
подарувавши вірянам незабутню
духовну насолоду.

По закінченні свята всі діти от-
римали солодощі від ветеранів.

Віра кУхарУк.

ПодарУнки до Свята
давно склалася добра тра-

диція: напередодні свята до-
рослі піклуються про те, щоб
святий Миколай приніс пода-
руночки всім малюкам. Не за-
лишилися осторонь добрих
справ і ветерани Шепетівсь-
кої спілки ветеранів афгані-
стану, які підготували пода-
рунки до свята.

ПеРеД собравшимися ветеранами выступили председатель никола-
евского областного союза воинов-интернационалистов и запаса

юрий Соловей, заместитель главы областной администрации игорь кузь-
мин и председатель городской организации воинов-интернационалистов
и запаса Сергей Паливода.

наступила минута молчания. Застыли в одном строю уже седые ребята
– те, которые первыми входили в Афганистан, и те, которых война призвала
позже. они выжили, но будут помнить всегда ту далекую страну и друзей,
которые вернулись домой «грузом 200».

Пресс-служба нОсВииЗ.

бУдУт Помнить вСегда

Шостка

Конотоп
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Наша история

В конце 70-х годов в связи с об-
острением международной обста-
новки и охлаждением советско-
китайских отношений Забайкаль-
ский военный округ был значи-
тельно усилен армейскими фор-
мированиями. на территорию ок-
руга прибывали воинские соедине-
ния, переведенные с западного на-
правления.

Войска на Дальнем Востоке и в
Сибири были приведены в состоя-
ние полной боевой готовности. на
территории Забайкальского и Даль-
невосточного военных округов были
проведены крупные войсковые уче-
ния с выдвижением воинских частей
и соединений вглубь монголии.
Была проведена частичная мобили-
зация воинов запаса. Сотни танков
и бронемашин подошли к китайской
границе вплотную. По долгу службы
генерал-лейтенант ю. В. тухаринов
активно участвовал в этих меро-
приятиях и к концу 1979 года при-
обрел большой опыт по руководству
войсками в сложной предвоенной
обстановке.

За заслуги генерал был награж-
ден орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» третьей
степени, рядом других отечествен-
ных и монгольских наград.

В сентябре 1979 года ю. В. туха-
ринов получил новое назначение –
на должность первого заместителя
командующего войсками туркестан-
ского военного округа. Войска
округа дислоцировались на терри-
тории узбекистана, туркменистана
и таджикистана.  В составе совет-
ских военных делегаций. ю. В. туха-
ринов неоднократно посещал
Афганистан. 

В начале декабря 1979 года на-
чальник Генштаба маршал н. В.
огарков ориентировал командую-
щего войсками туркестанского Во
генерал-полковника ю. П. макси-
мова в общих чертах о целях и зада-
чах войск в случае принятия реше-
ния о вводе войск в Афганистан с
тем, чтобы в округе могли на всякий
случай заранее проработать основ-
ные вопросы оперативного плани-
рования при вводе.

Вскоре после этого в туркестан-
ском военном округе под руковод-
ством командующего округом на-
чалось мобилизационное учение, в
ходе которого в соответствии с ди-
рективами Генштаба были развер-
нуты по штатам военного времени
полевое управление общевойско-
вой армии, две мотострелковые ди-
визии, артиллерийская бригада, а
также армейский комплект частей
боевого и тылового обеспечения,
которые и должны были составить
группировку на случай ввода войск
в Афганистан. 

Специальным указанием 12 де-
кабря 1979 года командующим 40-й

армией был назначен первый заме-
ститель командующего войсками
округа генерал-лейтенант ю. В. ту-
харинов. на него возлагалась также
дальнейшая проработка всех во-
просов, связанных с формирова-
нием этой армейской группировки.
Приказ о назначении на должность
командарма был устным. и только в
феврале 1980 года его оформили в
соответствии с установленными
требованиями. Этот приказ суще-
ствовал наряду с тем, что генерал-
лейтенант ю. В. тухаринов нахо-
дился на должности первого заме-

стителя командующего войсками
туркестанского округа. 

один из первых случаев в кадро-
вой политике советского командо-
вания нового периода, когда первый
заместитель командующего округа
исполнял обязанности командую-
щего армией. Это давало возмож-
ность решать вопросы 40-й армии
на более высоком уровне с разными
управлениями округа и мини-
стерства обороны СССР. Сама груп-
пировка войск, предназначенная
для ввода в Афганистан, к 25 де-
кабря еще не получила официаль-
ного статуса 40-й армии, а носила
название «ограниченного контин-
гента советских войск".

командующий 40-й армии был
представлен командирам дивизии,
отдельных соединений, полков, раз-
личных служб и управлений уже на
территории Афганистана. Руково-
дитель оперативной группы мини-
стерства обороны маршал С. Л.
Соколов во время облета войск
представлял командарма.  

15 декабря в военном городке
108-й мотострелковой дивизии под
термезом в присутствии первого
заместителя начальника Генштаба
генерала армии С. Ф. Ахромеева, а
также генералов и высших офице-
ров, членов оперативной группы мо
и Генштаба, туркестанского Во,
командующий 40-й общевойсковой
армии генерал-лейтенант ю. В. ту-
харинов доложил о ходе формиро-
вания войск. Доклад был
подробным и довгим.

16 декабря 1979 года коман-
дующему войсками туркВо гене-
рал-полковнику ю. П. максимову
позвонил начальник Генштаба мар-
шал Советского Союза н. В. огар-
ков и передал указания министра
обороны Д. Ф. устинова о конкрет-
ной подготовке войск к вводу в Аф-
ганистан, которые были подкрепле-
ны затем директивой №312/12/001,
полученной командующим туркВо
вечером 24 декабря 1979 года.  

Переход Государственной совет-
ско-афганской границы установлен
– 25 декабря 1979 года в 15.00.

с 25 на 26 декабря 1979 года
всю ночь командарм не сомкнул
глаз, следя за движением войск.
утром на вертолете облетел движу-
щиеся колонны. через несколько
часов сделали еще один облет
войск, переправившихся через гра-

ницу, на этот раз с маршалом С. Л.
Соколовым.  

27–30 декабря 1979 года из
расположения штаба 103-й воз-
душно-десантной дивизии коман-
дующий 40-й армии ю. В. тухаринов
руководил ходом выдвижения воин-
ских частей в назначенные районы
сосредоточения в соответствии с
установленным графиком. 

31 декабря 1979 года ю. В. ту-
харинов с воспалением легких ока-
зался в госпитале, а на следующий
день заболел и начальник штаба
армии генерал-майор Л. н. Лобанов.

В связи с этим командующий вой-
сками туркВо генерал-полковник ю.
П. максимов прибыл в кабул и взял
руководство войсками на себя.

5 января 1980 года генерал-
лейтенант ю. В. тухаринов вернулся
к исполнению обязанностей коман-
дарма. 

к середине января 1980 года
ввод советских войск в Афганистан
в основном был завершен. общая
численность личного состава со-
ставляла около 100 тысяч человек.
Потери личного состава в частях со-
ветского ограниченного контин-
гента на 31 декабря 1979 года
составили 70 солдат и 9 офицеров...

В январе 1980 года в кабуле по-
бывал ю. В. Андропов. Главной его
задачей было наладить взаимодей-
ствие всех ведомств: представи-
тельств кГБ и мВД, посольства
СССР, аппарата главного военного
советника и других.

Первым официальным прави-
тельственным документом, ка-
сающимся пребывания советских
войск в Афганистане, было поста-
новление Совета министров СССР
от 19 февраля 1980 г. № 152-45, ко-
торое определяло вопросы финан-
сирования и предоставления льгот
личному составу войск. 

Полная замена личного состава
запаса на кадровых была завер-
шена: сержантов и солдат – к марту,
а  офицеров – к ноябрю 1980 года.  

В целом первый этап ввода
войск в афганистан прошел орга-
низованно.  

Первое крупное выступление мя-
тежников было подавлено весной
1980 г. в районе  кунара, затем были
подавлены вооруженные выступле-
ния в провинциях Файзабад, тулу-
кан, Баглан,  нангархар, а также в
нуристане и Хазараджате.

В результате  активность моджа-
хедов значительно снизилась. они
стали уходить от прямого столкно-
вения с войсками и перешли к так-
тике засад, террора и диверсий.
Действия моджахедов были направ-
лены на постоянное изнурение со-
ветских войск. Боевая техника и

колонны с грузами превратились в
мишени для диверсантов. Война
шла на дорогах, в ущельях, пусты-
нях, городах, кишлаках, на караван-
ных путях. Для того, чтобы вызвать
недовольство народа действиями
советских войск, моджахеды стали
грабить население, используя со-
ветскую военную форму.

Противник тоже набирался бое-
вого опыта. он научился блокиро-
вать горные перевалы, ключевые
дороги и мосты. его отряды искусно
использовали для маскировки и
засад укрытия из камней и скал,
умело оборудовали позиции для
минометов, пулеметов и даже ар-
тиллерии. Широко использовались
заранее подготовленные долговре-
менные огневые точки. 

Во время первого наступле-
ния в Панджшере афганские пра-
вительственные войска при поддер-
жке советских  подразделений по-
пытались уничтожить в ущелье
отряды сил противника. Были за-
действованы 6 тыс. человек с тяже-
лым оружием и поддержкой с
воздуха (бомбардировщики и вер-
толеты). через 14 дней операцию
пришлось прекратить, так как она
поглощала много сил и не дала
устойчивого результата. Сопротив-
ление было в высшей степени мо-
бильным и организованным в виде
малых групп, что серьезно затруд-
няло разгром противника. 

Главным преимуществом про-
тивника оставалась внезапность.
чаще всего нападения совершались

в темное время суток, спустя один-
два часа после наступления тем-
ноты.  Развернулась минная война.    

летние, а затем и осенние
боевые операции 1980 года под-
твердили, что предстоит длительная
вооруженная борьба с противни-
ком.

командующий войсками туркВо
генерал армии ю. П. максимов от-
метил в аттестации своего первого
заместителя: «Генерал тухаринов в
войсках работает много и кон-
кретно. В сложной обстановке ори-
ентируется быстро, действует уве-
ренно. Решения принимает смелые
и обоснованные. технику и вооруже-
ние знает, умело использует их в
бою. осуществляет твердый конт-
роль за своевременным исполне-
нием приказов, распоряжений.
Высокую требовательность соче-
тает с заботой о людях".

Правительством СССР был под-
нят статус командования группи-
ровкой войск в Афганистане. В
июне 1980 года генерал-лейтенант
ю. В. тухаринов  был назначен на
специальную должность – уполно-
моченного Правительства СССР по
делам временного пребывания со-
ветских войск в Демократической
Республике Афганистан и испол-
нял эти обязанности до июля 1981
года.

23 сентября 1980 года генерал-
лейтенант ю. В. тухаринов передал
командование армией своему пер-
вому заместителю генералу Б. и.
ткачу и возвратился к своим пря-
мым обязанностям первого заме-
стителя командующего туркВо.

В течение 1981–1982 годов гене-
рал руководил оперативной группы
туркВо по вопросам, связанным с
Афганистаном. За проведенную ра-
боту на афганском направлении был
награжден орденом октябрьской
революции и ему было присвоено
звание генерал-полковник.

В 1983 году генерал-полковник
ю. В. тухаринов закончил службу в
туркестанском военном округе и
был назначен в группу представите-
лей Главного командования объ-
единенных Вооруженных Сил госу-
дарств – участников Варшавского
договора в народной армии ГДР в
Берлин. В течение семи лет служил
на этом ответственном участке во-
енного сотрудничества.

В начале 1990 года болезнь вы-
нудила юрия Владимировича про-
ститься с армией. В отставке,
несмотря на тяжелый недуг, активно
работал в ветеранских организа-
циях, отдавая сполна свой автори-
тет, энергично боролся против
нападок, клеветы в адрес солдат и
офицеров, честно и мужественно
выполнявших приказы Родины в Аф-
ганистане.

Прошли годы. к 20-летию ввода
войск в Афганистан в Вятке в здании
музея авиации и космонавтики, где
более 30 лет до этого проживала
семья тухариновых, открылась экс-
позиция, посвященная первому
командующему 40-й армии гене-
рал-полковнику ю. В.  тухаринову,
была открыта мемориальная доска
(на снимке). Для многих горожан
стало откровением, что знаменитый
генерал-«афганец», оказывается, их
земляк и долгие годы жил и работал
в их городе...

В. аБлаЗОВ.

выСокУЮ требовательноСть
Сочетал С Заботой о лЮдях

(Окончание.
начало на 3-й стр.)

неЗАГоєною раною війна зали-
шається для багатьох вінничан,

які, виконуючи наказ, воювали під спе-
котним небом Афганістану. Зустрілися ці
тепер уже сивочолі чоловіки біля пам'ят-
ників воїнам-«афганцям», щоб вшану-
вати пам'ять товаришів по службі і всіх,
хто не повернувся додому з тієї «чужої»
війни.

учасники заходів вшанували хвили-
ною мовчання пам'ять воїнів-«афганців»
і поклали квіти до підніжжя пам'ятників.

Прес-слУжБа ВінницькОї
ОБласнОї сПілки ВетераніВ

Війни В афГаністані.

25 грудня на Вінниччині відбу-
лось покладання квітів до пам’ят-
ників загиблим воїнам-інтерна-
ціоналістам з нагоди дня вве-
дення радянських військ до афга-
ністану.

Жмеринка

Хмільник

Літин Вінниця

Липовець

Незабутнє
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Важливо знати

 Харьков

Роздуми з приводу

В деНь 41-й годовщины ввода войск в афганистан по сло-
жившейся традиции воины-интернационалисты собрались

на мемориальном комплексе «Память».
минутой молчания почтили память погибших боевых товарищей,

возложили к памятнику цветы. именно в этот памятный для «афганцев»
день началась война, которая лезвием бритвы прошлась по их судьбам,
по судьбам матерей и вдов погибших воинов.  Помнить, извлекать уроки
истории, чтить память погибших, передавать жизненный опыт молодому
поколению – это те задачи, которые на сегодняшний день стоят перед
людьми, прошедшими тяжелые испытания войной.

Геннадий лОмакин.

Представники обласної і міської організацій УсВа поклали квіти
до меморіалу воїнів-інтернаціоналістів у Парку слави.

нАРАЗІ в україні житлову суб-
сидію отримує понад 3,1

млн домогосподарств, при цьому
середній розмір нарахувань їм за
місяць становить близько 1633
грн, повідомляє прес-центр міні-
стерства соціальної політики
україни.

на сьогодні розмір обов’язко-
вої частини платежу за послуги
для кожної сім’ї визначається ін-
дивідуально за єдиною формулою
і залежить виключно від розміру
середньомісячного сукупного до-
ходу домогосподарства в розра-
хунку на одну особу. такий підхід
забезпечує принцип соціальної
справедливості – що менші до-
ходи домогосподарства, то мен-
шим є відсоток обов’язкової
плати за житлово-комунальні по-
слуги.

урядом  постійно удосконалю-
ються умови призначення житло-
вої субсидії. у грудні 2020 року
було прийнято кілька рішень щодо
спрощення порядку надання жит-
лових субсидій на оплату житлово-
комунальних послуг, зокрема:

надано можливість отриму-
вати житлову субсидію домогос-
подарствам, у складі яких є особи,
що офіційно працюють за кордо-
ном у країнах, з якими україною не
укладено договорів про соціальне
забезпечення, або перебувають
за кордоном у період догляду за
дитиною до досягнення нею три-
річного віку;

надано право на отримання
житлової субсидії на загальних
підставах особам, які набули
право власності на житло протя-
гом 12 місяців перед зверненням
за призначенням субсидії, зо-
крема, шляхом успадкування, та
особам, які не мають доходів і від-
повідно до законодавства звіль-
нені від сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне

соціальне страхування (до того
житлова субсидія їм могла при-
значатися лише за рішенням комі-
сії);

при встановленні права осіб
на отримання житлової субсидії
урахування перевищення гранич-
ної величини відбуватиметься не
за показниками опалюваної площі
житлового приміщення, а його за-
гальної площі, � це дасть змогу ав-
томатизувати процес отримання
даних з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно, ос-
кільки в базах даних державних
органів влади немає інформації
про розміри опалюваної площі
приміщень;

розширено перелік каналів ін-
формаційної взаємодії між Ат
«ощадбанк» та одержувачами
пільг і житлових субсидій шляхом
використання месенджерів. 

Ще одним рішенням уряду було
врегульовано питання призна-
чення житлових субсидій в частині
спрощення оформлення субсидії
для осіб, які отримують допомогу
по частковому безробіттю у
зв’язку із запровадженням каран-
тину.

також ще з березня 2020 року у
зв’язку із встановленням каран-
тину діє норма щодо автоматич-
ного перепризначення субсидії на
наступні періоди без звернення
громадян. таким чином, на поточ-
ний опалювальний період субси-
дію в автоматичному режимі було
перепризначено понад 2,7 млн
домогосподарств.

крім цього, на період встанов-
леного карантину запроваджено
спрощену процедуру оформлення
субсидії для громадян, які втра-

тили роботу і зареєструвалися в
центрах зайнятості, а розрахунок
розміру субсидії до кінця дії каран-
тину  здійснюється на збільшені на
50% соціальні норми споживання
окремих послуг (газ для приготу-
вання їжі та підігріву води, елек-
троенергія, водопостачання).

ті домогосподарства, які ра-
ніше не користувалися субси-
діями, але при зростанні витрат на
комуналку їм складно оплачувати
жкП, можуть звернутися за
оформленням субсидії:

– особисто до посадової особи
територіальної громади, ЦнАПу а
також  органу соціального захисту
населення у містах обласного зна-
чення; 

– дистанційно через веб-сайт
мінсоцполітики;

– заповнивши заяву і декла-
рацію і відправивши її поштою
до органу соціального захисту
населення.

Призначення житлової субсидії
та інформування заявника про ре-
зультати розгляду документів від-
бувається у термін до 10 днів або
до 30 днів у виключних випадках –
якщо це потребує складання акту
обстеження матеріально-побуто-
вих умов проживання сім’ї та при-
йняття відповідного рішення
комісією при місцевих органах
влади.

крім цього, майже 1,8 млн
сімей користується пільгами при
оплаті житлово-комунальних по-
слуг і мають знижку від 25 до 100
відсотків залежно від категорії
пільговика (особи з інвалідністю
внаслідок війни, учасники бойових
дій, учасники війни, чорнобильці,
діти війни тощо).

СПроЩення ПорядкУ
надання житлових субсидій

Програма субсидій – головний механізм соціального захисту
людей в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні
послуги.

В ПоСЛеДнее время много новостей
приходит из министерства социаль-

ной политики. В начале осени мы, например,
узнали о повышении минимальной пенсии для
отдельных категорий граждан в связи с ро-
стом минимальной зарплаты с 1 сентября.
Потом было вынесено постановление каби-
нета министров от 16 сентября 2020 № 849
«некоторые вопросы повышения пенсионных
выплат для отдельных категорий лиц в 2021
году и в дальнейшем». Принят госбюджет на
2021 год. на этом основании министерство
социальной политики успело презентовать ка-
лендарь повышения пенсий в новом году. ин-
тересно, что проявления активности были как
раз накануне местных выборов. на этом фоне
не столь заметными стали другие новшества,
которые обсуждают в профильном мини-
стерстве.

ПрОжитОчный минимУм и Пенсия:
ОстаВят ли Перерасчет?

Сегодня к величине прожиточного мини-
мума привязаны почти 180 норм, регулирую-
щих уголовные, хозяйственные, администра-
тивные вопросы. Это вдвое больше, чем норм,
регулирующих вопросы социальных выплат,
которых есть 79. то есть речь идет прежде
всего о наведении порядка в законодательной
сфере. Пенсионерам от этого пока ни холодно
ни жарко. С 1 января прожиточный минимум
на одно лицо в расчете на месяц составляет
2189 гривен. При этом прожиточный минимум
для нетрудоспособных граждан – 1769 гривен.
такой же размер минимальной пенсии. есть
еще прожиточный минимум для трудоспособ-
ных граждан – 2270 гривен, для детей в воз-
расте до 6 лет – 1921 гривня и для детей в
возрасте от 6 до 18 лет – 2395 гривен. Это все
прописано в Законе «о Государственном бюд-
жете украины на 2021 год». Заметим, что для
нетрудоспособных людей, к которым отно-
сятся и пенсионеры, установлен самый ма-
ленький прожиточный минимум по сравнению
с остальными категориями граждан. Законо-
датели почему-то считают, что пенсионерам
нужно меньше всех и 1769 гривен на прожива-
ние вполне хватит.

Впрочем, экономисты уверяют, что реаль-
ный прожиточный минимум должен быть сей-
час не меньше 4000 гривен. Это признают и в
самом министерстве социальной политики.
остается надеяться, что чиновники не просто
бессмысленно перепишут законодательство,
а реально улучшат уровень пенсионного обес-
печения. однако уже звучало мнение, что в
рамках реформы размер минимальной пен-
сии может быть вообще отвязан от прожиточ-
ного минимума. то есть рост прожиточного
минимума не будет приводить к росту пенсии.
можно будет надеяться только на индекса-
цию.

чтО БУдет с индексацией Пенсий?
Важный вопрос – совершенствование пен-

сионного законодательства в солидарной
пенсионной системе. В частности, установле-
ние даты ежегодной индексации пенсий, ее
распространение на отдельные категории
пенсионеров, которым пенсия не индексиру-
ется; установление особенностей пенсион-
ного обеспечения родителей детей с орфан-
ными заболеваниями.

Раньше по закону индексацию должны

были проводить каждый год 1 марта. Сейчас
законодательством четкая дата не установ-
лена. она дополнительно назначается каби-
нетом министров. В позапрошлом году
индексация была с 1 марта, в прошлом – с 1
мая. В 2021 году индексацию обещают опять
с 1 марта, соответствующее решение каб-
мина уже принято. Судя по всему, речь о том,
чтобы снова закрепить указанную дату в за-
коне, а не уповать на дополнительные поста-
новления кабинета министров. 

кроме того, уже не первый раз звучит мне-
ние, что надо бы возобновить индексацию
пенсий госслужащиим, научным работникам.
не урегулирован и вопрос об индексации пен-
сий военнослужащих. Законопроект о пере-

расчете пенсий госслужащим и научным
работникам, инициированный депутатами от
оппозиции, находится на рассмотрении Вер-
ховной Рады еще с 2019 года. В свою очередь
министерство социальной политики разрабо-
тало собственный законопроект по этому во-
просу. какой из законопректов будет принят и
будет ли принят вообще? 

что касается родителей детей с орфан-
ными заболеваниями, то, видимо, речь
идет о таких же льготах, как и у матерей ин-
валидов с детства. такие женщины имеют
право на досрочный выход на пенсию и на
зачет в стаж периода ухода за больными
детьми.

льГОтные Пенсии:
какие мОГУт Быть иЗменения?

В первую очередь планируется введение
накопительной профессиональной пенсион-
ной системы для отдельных профессий, по ко-
торым пенсии назначаются досрочно. Пра-
вительство одобрило законопроект по изме-
нению механизма финансирования льготных
пенсий. 

о чем идет речь? как известно, льготные
пенсии за работу в тяжелых и особо тяжелых
условиях труда по Спискам льготных профес-
сий №1 и №2 назначаются со снижением пен-
сионного возраста. В действующем с 2004
года Законе украины «об общеобязательном
государственном пенсионном страховании»
сказано, что льготное пенсионное обеспече-
ние указанных категорий граждан должно осу-
ществляться в соответствии с отдельным
законодательным актом через профессио-
нальные и корпоративные фонды. но с 2004
года эта система в действие так и не введена. 

Согласно этому же закону (пока указанная
система не введена в действие) до достиже-
ния пенсионного возраста выплата таких пен-
сий должна финансироваться за счет средств
предприятий, где работали эти люди. А после
достижения пенсионного возраста выплата
таких пенсий осуществляется уже за счет го-

сударства. и вот проблема заключается в том,
что эта часть закона тоже не выполняется, но
уже со стороны предприятий. 

По словам министра социальной политики
марины Лазебной, в последние 15 лет до-
срочная пенсия выплачивается за счет госу-
дарства и работодателями уже почти не
возмещается. из десяти предприятий не воз-
мещают восемь. Речь идет о пенсиях для двух-
сот тысяч пенсионеров! Задолженность по
возмещению Пенсионному фонду украины
расходов на выплату досрочной пенсии вы-
росла с миллиарда гривен в 2008 году до 15,3
миллиарда гривен в октябре 2020 года. Это не
говоря о том, что человек часто не может под-
твердить право на льготную пенсию по при-

чине ликвидации предприятий, отсутствия
документов, аттестации рабочих мест и т. п. на
этом основании законопроектом предлага-
ется отменить механизм возмещения пред-
приятиями льготных пенсий и просто
повысить ставку единого взноса (на 15% за
работников на работах по Списку № 1 и на 7%
– по Списку № 2 и некоторых других категорий
лиц). За счет этих средств как будут покры-
ваться расходы для выплаты текущих льготных
пенсий, так и будет формироваться досрочная
накопительная (персональная) пенсия для бу-
дущих пенсионеров, которые сейчас работают
во вредных условиях труда. 

кроме того, предполагается предоставить
право участия в накопительной профессио-
нальной пенсионной системе другим работ-
никам на условиях, определенных по
результатам коллективных договоров. также
предприятиям-должникам могут предоста-
вить право рассрочить до 60 календарных ме-
сяцев суммы неуплаченных Пенсионному
фонду фактических расходов на выплату и до-
ставку льготных пенсий.

от перестановки мест слагаемых сумма не
изменяется. Почему-то именно эта истина
сразу приходит на ум, если бегло проанализи-
ровать указанный пункт. многие предприятия
годами не платят взносы на возмещение
льготных пенсий. изменится ли что-то, если
просто изменить алгоритм взыскания взно-
сов? Финансовая нагрузка на работодателя
все равно останется. очевидно, что проблема
гораздо глубже и предложенным образом ее
не решить.

дОБрОВОльные ПенсиОнные
накОПления: да или нет?

Речь идет о развитии негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и его надеж-
ности. Это система негосударственного
пенсионного обеспечения, которая базиру-
ется на принципах добровольного участия
граждан, работодателей и их объединений в
формировании пенсионных накоплений

(третий уровень системы пенсионного обес-
печения).

негосударственные пенсионные фонды в
украине существуют, но пока не пользуются
большим спросом. Вот и заговорили о не-
обходимости развивать эту сферу, а также
разрабатывать механизмы, которые будут га-
рантировать сохранность вкладов. Пока
только разговоры. и реального движения впе-
ред не наблюдается.

БУдем ли мы ПОлУчать ПенсиЮ 
иЗ трех истОчникОВ?

Введение второго уровня системы пен-
сионного обеспечения – тоже из перезревших
проблем. Этот вопрос тесно связан с преды-
дущим. Впрочем, и в третьем пункте, о возме-
щении льготных пенсий, речь тоже идет о
намерении внедрить накопительную систему,
но для отдельных категорий граждан. 

напомним, что согласно Закону «об обще-
обязательном государственном пенсионном
страховании» в украине должна быть трех-
уровневая система пенсионного обеспечения.
Первый уровень – ныне действующая соли-
дарная система. Второй  – накопительная си-
стема. третий – система негосударственного
пенсионного страхования. В идеале при до-
стижении пенсионного возраста человек дол-
жен получать пенсию сразу из трех
источников. трехуровневая пенсионная си-
стема действует во многих развитых странах
мира.

Второй уровень (накопительная система) в
законе прописан еще с 2004 года. Это си-
стема, при которой часть взносов с зарплаты
человека поступает не в бюджет Пенсионного
фонда, а на персональный счет работника и
накапливается там в течение всей жизни. но
этот второй уровень существует лишь на бу-
маге и реально не работает. 

Внедрение накопительной системы посто-
янно откладывается. С приходом к власти
«Слуг народа» о внедрении накопительной си-
стемы заговорили снова. Соответствующий
законопроект был зарегистрирован еще в
конце 2019 года. но почти сразу некоторые
представители новой власти пошли на попят-
ную. Поставили под сомнение актуальность
введения такой системы. В частности – глава
комитета Верховной Рады по вопросам соци-
альной политики Галина третьякова и работав-
ший до весны министром экономики тимофей
милованов (ныне советник главы офиса Пре-
зидента). 

не прошло и года, как снова заговорили о
том, что накопительную систему все-таки
нужно запускать. В министерстве социальной
политики настаивают на срочной необходимо-
сти принятия законопроекта, зарегистриро-
ванного еще в декабре 2019 года.

каждый из пяти упомянутых пунктов можно
еще много разбирать по отдельности. мы
лишь попытались вкратце пояснить, о чем во-
обще идет речь. Хочется подчеркнуть, что не-
мало новшеств, предлагаемых министерст-
вом, не являются собственно новшествами.
многое на законодательном уровне уже давно
прописано. Просто закон нужно соблюдать, а
не переписывать его другими словами и ста-
вить это себе в заслугу.

сергей кОрОБкин, 
независимый консультант.

реформа ПенСий: чего
ждать Уже Скоро?

Состоялось заседание рабочей группы министерства соцполитики по развитию
пенсионной системы, а в профильном комитете верховной рады

прошли слушания на эту же тему. обсуждались пять ключевых вопросов

Незабутнє

Херсон
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НезабутнєНове видання

Рік в історії науки

Вышел в свет шестой сборник творческих работ ежегодного,
проводимого под эгидой единой социальной сети Харькова и
общественной организации «Харьковский городской Союз ве-
теранов афганистана (воинов-интернационалистов)» литера-
турно-художественного конкурса духовно-философской и
гражданской поэзии (прозы, фотографии, рисунка) «Во имя
жизни, мира и любви», посвященного ветеранам. 

На МеМоРіальНоМу комплексі «Вічна слава» вшанували
пам’ять воїнів-«афганців», повідомляє Волиньinfa.

– В Афганістані ми як прості солдати та офіцери виконували свій
обов’язок з честю і гордістю. Я завжди казав, що простий солдат цю
війну виграв. на жаль, ми прийшли на чужу землю, але це не наша
вина. Сьогодні ми увічнили пам’ять тих, хто не повернувся з тієї
війни», – сказав голова Волинської обласної організації уСВА Григо-
рій Павлович.

Луцьк

Учені знайшли ознаки існування
життя на Венері

В атмосфері Венери виявлено газ
фосфін, який вважається біомаркером
– ознакою можливої життєдіяльності.

Про це йдеться в дослідженні, яке
група астрономів на чолі з Джейн Грівз
з кардіфського університету опубліку-
вала в журналі Nature Astronomy у ве-
ресні 2020 року.

Фосфін (фосфористий водень,
PH3) у звичайних умовах на Землі
являє собою безбарвний отруйний
газ. у дослідженні вчені вказують, що
фосфін є одним із з'єднань, що свід-
чать про потенційні ознаки життя.

В атмосфері Землі він з'являється
завдяки антропогенній діяльності
(його використовують, наприклад, для
консервації) і життєдіяльності анае-
робних організмів – деяких бактерій,
грибів, водоростей і черв'яків.

Інших природних джерел фосфіну
небагато: блискавки, падіння метео-
ритів і вулканічна активність.

Поки вчені не реєстрували на Ве-
нері такі явища в достатній кількості,
щоб вони могли пояснити появу фос-
фіну в атмосфері. Вулканічна актив-
ність там мінімальна, а блискавки в
атмосфері планети призводять до
появи незначних обсягів фосфіну.

Лише падіння метеоритів може по-
яснити появу кількох тонн фосфоров-
місних сполук.

"Присутність фосфіну в обсягах на-
віть кількох частин на мільярд абсо-
лютно несподівано для окисленої
атмосфери, де з'єднання, які містять
кисень, значно переважають над з'єд-
наннями, які містять водень. ми роз-

глядаємо всі сценарії, які могли б по-
яснити появу фосфіну з урахуванням
наявних знань про Венеру", – йдеться
в статті.

Вчені підкреслюють, що життя на
Венері є лише одним з можливих сце-
наріїв появи фосфіну в атмосфері і
його виявлення не слід розглядати як
доказ наявності живих організмів на
планеті.

харчова добавка
альфа-кетоглутарат

для подовження життя
Альфа-кетоглутарат виробляється

в організмі людини шляхом природних
метаболічних процесів, і його вироб-
ництво можна посилити за допомогою
фізичних вправ або голодування.

Деякі спортсмени і бодибілдери
використовують альфа-кетоглутарат
як харчову добавку для росту м'язової
маси.

З попередніх досліджень відомо,
що в людини альфа-кетоглутарат
може знижуватися в десять разів у віці
від 40 до 80 років.

Припускаючи, що він може спричи-
няти корисні антивікові ефекти, учені з
Інституту дослідження старіння Бака
(США) протестували терапію на
мишах. Про результати їх експери-
ментів розповідає New Atlas.

Протягом року 18-місячним ми-
шам (відповідає віку 55 років у лю-
дини) щодня додавали альфа-кето
глутарат до раціону. у середньому
вони жили на 12% довше порівняно з
контрольною групою, однак більш ці-
каві результати були отримані в показ-
никах стану здоров'я.

оцінка біомаркерів старіння і когні-
тивних здібностей засвідчила, що в
піддослідних гризунів показники були
на 40% кращі, ніж у тих, які не отриму-
вали харчової добавки.

Різниця була добре помітна навіть
зовні. навіть у рано померлих гризу-

нів, які отримували добавку, на
останньому етапі життя покращився
стан здоров'я, що виявилося дивним
результатом для вчених.

Харчові добавки альфа-кетоглута-
рату доступні для використання вже
протягом кількох років, проте поки не-
відомо, які наслідки можуть виникати
при тривалому прийомі добавки.

корейський
термоядерний реактор

встановив світовий рекорд
Фізики з Південної кореї встано-

вили новий світовий рекорд на уста-
новці для магнітного утримання
плазми типу токамак KSTAR. ученим
вдалося утримувати високотемпера-
турну плазму протягом рекордних 20
секунд при температурі іонів понад
100 млн градусів.

експерименти на KSTAR тривають
з 2008 року. Значних успіхів учені
змогли досягти ще два роки тому –
тоді їм вдалося утримувати плазму
аналогічної температури лише 1,5 се-
кунди. Рік по тому був досягнутий по-
казник 8 секунд.

Існують і інші термоядерні при-
строї, здатні утримувати плазму при
температурах 100 млн градусів і вище,
але жоден з них не здатен підтриму-
вати цей стан понад 10 секунд.

час утримання є важливою харак-
теристикою термоядерних пристроїв,
яка визначає можливість їх викори-
стання для генерації електроенергії.
чим більший час утримання, тим
довше реактор може виділяти енер-
гію, а не тільки її витрачати.

Фахівці KSTAR планують збільшити
час утримання до 300 секунд до кінця
2025 року. 

Бджолина отрута впоралася
з найбільш агресивним видом

раку грудей
Бджоли принесли людству чимало

корисних продуктів і речовин: мед,

прополіс і бджолину отруту, які вико-
ристовуються в медичних цілях протя-
гом тисячоліть.

Попри це, механізми дії бджолиної
отрути – продукту секреторної діяль-
ності залоз робочих особин медонос-
них бджіл – проти ракових пухлин
вивчені недостатньо. особливо коли
йдеться про рак грудей, від якого
страждають мільйони жінок.

За даними фахівців, на «тричі нега-
тивний» рак молочної залози припа-
дає 10-15% усіх випадків цього
онкологічного захворювання. При
цьому клінічно ефективних методів
його лікування не існує.

на думку вчених з університету
Західної Австралії та Інституту медич-
них досліджень Гаррі Перкінса, розу-
міння молекулярної основи і спе-
цифічності бджолиної отрути може
стати ключем до розробки й оптимі-
зації нових терапевтичних засобів для
боротьби з раковими клітинами на ос-
нові доступного і недорогого нату-
рального продукту.

команда доктора Сиари Даффі з
Інституту медичних досліджень Гаррі
Перкінса та університету Західної Ав-
стралії показала, що з «тричі негатив-
ний» рак грудей легко долає мелітин –
компонент отрути медоносної бджо-
ли.

учені використовували отруту 312
бджіл і джмелів, а також мелітин, від-
творений синтетичним шляхом, у по-
єднанні з препаратом хіміотерапії
доцетакселом і без нього, щоб вив-
чити їх протиракові властивості на ла-
бораторних мишах.

Бджіл присипали вуглекислим
газом і тримали на льоду, поки діста-
вали з їх черева отруйний шип.

команда виявила, що і отрута
бджоли, і мелітин не тільки швидко
спричиняли загибель клітин особ-
ливо агресивного раку молочної за-

лози і клітин раку грудей, збагаче-
них рецептором HER2 (він відпові-
дає за формування первинної
стійкості до протипухлинних препа-
ратів), а й показали ефективність у
концентраціях, що не зачіпають здо-
рові клітини.

"ми виявили, що мелітин може по-
вністю зруйнувати мембрани ракових
клітин за 60 хвилин", – повідомила
Даффі.

крім того, мелітин лише за 20 хви-
лин зміг вплинути на сигнальні шляхи,
необхідні для росту і ділення ракових
клітин.

науковці синтезували
пальне з вуглекислого газу

22 грудня видання Nature Commu-
nications опублікувало результати до-
слідження, у рамках якого вченим з
оксфордського університету вдалося
отримати пальне з вуглекислого газу.
Для цього вони використали залізний
каталізатор, марганець, водень, ли-
монну кислоту і вуглекислий газ, на-
гріті до 350 градусів.

Після 20 годин випробувань хімічні
реакції перетворили 38% вуглекис-
лого газу на нові сполуки, 48% з яких
становив етанол (пальне), решта –
сполуки на кшталт етилену та пропі-
лену, які використовують у вироб-
ництві пластику.

один з авторів дослідження Пітер
едвардз вважає, що вже за два-три
роки процес можна вдосконалити та
зробити виробництво пального еконо-
мічно вигідним.

"За 40 років моєї робити це най-
важливіший прорив. Сподіваємося,
ми зможемо використовувати вугле-
кислий газ з атмосфери для ство-
рення авіаційного пального", – зазна-
чив він.

навіть якщо технологія вироб-
ництва етанолу не буде доцільною на
Землі, вона може стати в пригоді май-
бутнім колонізаторам марса, де
частка вуглекислого газу в атмосфері
становить 95,32%.

в «афганСком» Парке
Я снег сгребаю

с мраморной плиты,
И проступают имена солдат 

погибших.
Сквозь мёрзлый лёд 

одно хочу найти,

кому по гроб обязан 
своей жизнью.

«Салам, бача... 
Проведать, вот, решил...

живу, как будто жить 
приговорённый.

В том проклятом бою 
от смерти заслонил.

а мне сказал, 
что был заговорённый».

допытывал тогда: 
чего сижу я кислый.

В мозгах застряло, 
что в этот раз убьют.

Пытался 
к чёрту гнать дурные мысли.

Подумал так, что лучше промолчу.

«Ты не юли и объясни, 
в чём дело?!».

он слушал молча, 
куда-то в пол глядел.

Потом сказал, 
что «это просто нервы».

а за палаткой вечер багровел…

И сколько мне отпущено, не знаю.
Но, как к живому, буду приходить!
Чтоб друга в день рождения

поздравить
И две гвоздики красных положить.

воЗвраЩение
Здравствуй, город любимый!
Я вернулся домой...
Ну а мне всё не верилось,
Что остался живой.

Тишина оглушила,
опьянила весна.
Мимо люди проходят,
душат слёзы меня.

Так спешил я вернуться,
Но идти не могу…
а на улицах майских
Все каштаны в цвету.

Разлетелись, как птицы,
По стране пацаны.
боевые медали,
аксельбант на груди.

Мама двери открыла,
Не поверив глазам.
На пороге обняла,
Со слезами сказав:

«Слава богу, сыночек!
дождалась, мой родной!»
Ну, а я всё не верил,
Что вернулся живой.

александр ПОстОлаки.

о Подвигах
ратных и трУдовых

на страницах сборника описы-
ваются в прозе и воспеваются в
стихах ратные подвиги наших
отцов, матерей – ветеранов войны
и труда. 

описывая военное время,
прежде всего, каждый из нас ду-
мает не о войне, не о разрухе и го-
лоде, не о трудностях и испытаниях,
которые пришлось пережить на-
шему народу во время Второй ми-
ровой войны и в локальных войнах и
вооруженных конфликтах, в которых
принимали участие наши соотече-
ственники, а о мире и любви, о со-
зидании и жизни. 

«Знать и помнить свою историю,
написанною потом и кровью многих
наших земляков, делать соответ-
ствующие выводы – пожалуй, одна
из самых главных задач, которые
стоят перед нами и нынешним по-
колением молодежи. Сильная ар-
мия и молодежь, воспитанная на
боевых традициях старшего поко-
ления, знающая свое героическое
прошлое, всегда будет иметь успех
и будущее, сможет оказать достой-

ный отпор любому врагу, иметь до-
стойный тыл и богатую, интерес-
ную, творчески насыщенную
мирную жизнь. изучая живую жиз-
ненную историю героев войны,
участников боевых действий, по-
знавая их опыт и передавая другим
людям, мы вместе строим свое бу-
дущее и будущее нашей страны», –
пишет в предисловии Геннадий Ло-
макин, участник боевых действий в
Афганистане, под редакцией кото-
рого сборник был подготовлен к
печати.

В авторских работах отобража-
ется собственное философское от-
ношение к войне и миру, добру и
злу, а также к героям, испытавшим
на себе все тяготы и лишения бое-
вых действий. оргкомитет выра-
жает особую благодарность всем
конкурсантам, которые откликну-
лись и приняли участие в конкурсе,
провели серьезную поисковую ра-
боту и проявили творческую актив-
ность.

Предлагаем вашему вниманию
работы из нового сборника.

мой дедУшка – «афганец»
ВоЙнА в Афганистане была

настоящим испытанием для
боевой авиации, основная на-
грузка ложилась на вертолетчи-
ков. именно вертолеты стали
универсальным инструментом в
решении разных задач в горно-пу-
стынной местности этой страны.
Вертолетчики выполняли  атаку
целей, разведку, эвакуацию ране-
ных, доставку боеприпасов и про-
довольствия, ретрансляцию.

мой дедушка – костылев Геор-
гий иванович был штурманом
авиационной эскадрильи. Летал
на вертолете ми-6. Закончив Лу-
ганское высшее военное авиа-
ционное училище штурманов
имени Пролетариата Донбасса и
отслужив в Германской Демокра-
тической Республике, он был на-
правлен в Афганистан. Служил там
два раза. Первый раз – в 1985–
1986, а второй – с 1987 по 1988
год. Был вначале штурманом
взвода, потом штурманом эскад-
рильи, в его подчинении было 20
вертолетов. В его обязанности
входило прокладывание курса,
расчет времени полета, необходи-
мого топлива на полет и безопас-

ной высоты, исчисление пере-
мещения и передвижения на топо-
графической карте, а также вести
фотосъемку, выполнять прицели-
вание и сброс бомб, наводить и
пускать ракеты, десантировать
личный состав, военную технику и
грузы. 

Дедушка участвовал в опера-
циях по перевозке войск и грузов
афганскому народу. награжден
орденами «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР третьей
степени, орденом красной Звез-
ды, медалями. Совершил 312 бое-
вых вылетов. В 31 год получил
звание майора и ушел на пенсию.

Дедушка с неохотой вспоми-
нает боевое прошлое. Были и по-
тери друзей, и сложные ситуа-
ции, из которых, как казалось, нет
выхода. но, все же, он его нахо-
дил. Сегодня дедушка  живет в ма-
риуполе и каждый год 15 февраля
вместе с «афганцами» возлагает
цветы к памятному знаку воинам-
интернационалистам.

алина кОстылеВа,
2-д класс харьковской 

гимназии № 152.

Сім важливих відкриттівПротягом 2020 року «еко-
номічна правда» уважно від-
стежувала найбільш значущі
події серед світової наукової
спільноти і зараз пропонує
добірку із семи видатних
наукових досягнень.

(Закінчення на 7-й стор.)
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газета заснована у липні 1991 року

у ладичині на Тернопільщині бойові побратими з Теребов-
лянської районної організації уСВа зібралися біля могили по-
леглого в афганістані 40 років тому Володимира денеки. 

Спорт

Побратиме, це наша з тобою газета!
ПЕРЕДПЛАТА-2021

триває передплата на загальнодержавні періодичні видання.
Газету української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціона-

лістів) «третій тОст», де  друкуються законодавчі матеріали з питань
соціального захисту сімей загиблих військовослужбовців, інвалідів війни,
учасників бойових дій, юридичні консультації, матеріали про життя і ро-
боту організацій уСВА (територіальних, місцевих, районних), спогади,
проза і поезія, можна оформити за каталогом періодичних видань
україни «Преса поштою» у будь-якому поштовому відділенні.

оформити передплату з поточних місяців також завжди можна до 16
числа (включно) кожного місяця, що передує передплатному.

мінімальний передплатний період – один місяць, максимальний – рік.
наш індекс – 30224.

Вартість передплати з урахуванням приймання передплати і доставки
складає:

– на місяць – 9,72 грн,
– на три місяці – 26,16 грн, 
– на шість місяців – 45,32 грн,
– на рік – 86,44 грн.

Підтримуйте газету воїнів-інтернаціоналістів «Третій тост» своє-
часною передплатою.

Прес-слУжБа УсВа.

Вони вшанували пам'ять
земляка спільною молит-

вою, запалили свічки і поклали
квіти.

Володимир Денека загинув
6 січня 1981 року  при вико-
нанні бойового завдання в Аф-
ганістані, Бойова машина
піхоти, на якій він був механі-
ком-водієм, підірвалася на
міні. Посмертно нагороджений
орденом червоної Зірки. одну
з вулиць у селищі Ладичин на-
звано його іменем, на фасаді
школи, де Володимир на-
вчався, встановлено меморі-
альну дошку, його ім'я увічнено
на пам'ятниках у теребовлі й
тернополі.

минуло 40 років з дня заги-
белі Володимира Денеки, але
бойові побратими, односельці,
рідні й друзі свято бережуть
пам'ять про мужнього воїна,
який з честю виконав свій вій-
ськовий обов'язок.

Правління Української спілки
ветеранів афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) з великим
сумом повідомляє про те, що
27 грудня 2020 року після не-
тривалої важкої хвороби наші
ветеранські лави назавжди по-
кинув

кУрамаГамедОВ
іса асадулович.

Іса Асадулович курамагамедов
– громадянин україни, один  із за-
сновників всеукраїнського гро-
мадського об’єднання – української
Спілки ветеранів Афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів), учасників
бойових дій на території зарубіжних
держав. Брав участь у бойових  діях
в Афганістані у складі спецпідрозді-
лів, неодноразово, ризикуючи жит-
тям,  виявляв приклади мужності й
героїзму, за що отримав урядові на-
городи. 

Брав активну участь у громадсь-
кій діяльності, спрямованій на за-
хист прав ветеранів війни, членів
родин загиблих воїнів. користу-
вався авторитетом у суспільстві, в
середовищі ветеранів, неоднора-
зово обирався керівником місцевих
організацій уСВА, був обраний до
складу Ревізійної комісії уСВА.

Починаючи з 2014 року, Іса Асаду-
лович брав активну участь у волон-
терській діяльності, спрямованій на
зміцнення обороноздатності дер-
жави, у матеріальній  гуманітарній
допомозі воїнам безпосередньо в
зоні Ато і ооС. Він був призначений
головою робочої групи уСВА з пи-
тань звільнення військовополонених
і розшуку безвісті пропалих в бойо-
вих діях на сході україни з повнова-
женнями заступника голови уСВА.

За дорученням голови уСВА, а
також за власною ініціативою І. А.
курамагамедов неодноразово брав
участь у заходах зі звільнення вій-
ськовополонених і повернення ос-
танків загиблих воїнів. За його
зусиллями були звільнені 10 заруч-
ників і повернені з небуття 40 загиб-
лих воїнів. усі гуманітарні заходи
здійснював на благодійній основі за
власний рахунок.

Правління уСВА висловлює
щире співчуття рідним і близьким
Іси Асадуловича.

Пам'ять про нашого побратима
збережеться у ветеранів на багато
років. 

За дорученням всіх ветеранів
війни, учасників бойових дій на
території зарубіжних держав

с. черВОнОПиський,
голова УсВа.

Пам’яті бойового Побратима
Незабутнє

не ЗароСтає Стежка Пам'яті

у ЗмАГАннЯХ взяли участь
його юні вихованці, а

проходили двобої під суддівсь-
кий супровід тренера Ігоря ку-
харчука, дружні оплески та
уболівання батьків і друзів. Для
багатьох юних спортсменів це
були перші змагання, перші пе-
ремоги й перші медалі.

Переможцями у своїх віко-
вих категоріях стали Станіслав
клімчук і микита Ващенко, які
здобули перші місця з панкра-
тіону, та Антон кухарчук, який
виявився кращим у поєдинках з
греплінгу. також переможні
місця з греплінгу здобули Влад
тимощук і Дмитро карась.

тренер клубу Ігор  кухарчук
вручив усім переможцям і при-
зерам грамоти і медалі. А най-
менший переможець з панкра-
тіону микита Ващенко отримав
іграшковий автомобіль.

Підтримку в проведенні тур-
ніру надала і Шепетівська спілка
ветеранів Афганістану на чолі з
головою Валерієм окорським,

яка забезпечила спортивне
свято грамотами й медалями
від своєї організації.

– Хочеться висловити особ-
ливу подяку учасникам і спонсо-
рам нашого клубного турніру –
спілчанам-«афганцям» і батькам,
які підтримують розвиток спорту
і небайдужі до змістовного доз-
вілля і гармонійного розвитку
своїх дітей. Адже боротьба – це,
насамперед, здоров’я, праг-
нення до перемоги й готовність
до викликів життя. А у здоровому

тілі, як відомо, здоровий дух, –
говорить Ігор кухарчук.

До речі, панкратіон, як вид
спортивної боротьби, прийшов
до нас із Давньої Греції,  згідно
з грецькою міфологією, його
заснував Геракл, він входив до
програми олімпійських ігор 648
року до нової ери. А нині ця бо-
ротьба набуває все більшої по-
пулярності з кожним роком.

Володимир ПиПич, 
учасник бойових дій,

член шепетівської сВа.

ПідтримУЮть Юних борців
у Шепетівці в спортив-

ному клубі «Battle wolf» від-
бувся турнір із панкратіону і
греплінгу. 

у туРнІРІ брали участь чо-
тири команди ветеранів-

«афганців»: з тернівки – «Афга-
нець» і «Афганець-2», Павло-
града і Павлоградського райо-
ну. Змагались у трьох дисци-
плінах: фут-зал (міні-футбол у

спортивній залі), більярд і на-
стільний теніс. Зважаючи на ка-
рантинні заходи, програму
було зменшено до мінімально
можливого рівня, і це ще
більше додало спортивних
емоцій у багаття змагань. на

спортивних майданчиках си-
вочолі спортсмени показували
найкращі сторони своєї май-
стерності, усі двобої пройшли у
запеклій, дружній боротьбі.

Перед початком змагань
тернівські ліцеїсти виступили
перед ветеранами з невелич-
ким концертом.

Почесне третє місце посіла
команда ветеранів Павлограда,
на другому місці – колектив
«Афганець-2» із тернівки, а го-
ловний приз виграла команда
«Шторм» із села Богуслав
Павлоградського району.

Голова Дніпропетровського
обласного об’єднання уСВА
Віктор Волошин подякував усім
учасникам і організаторам,
вручив переможцям і призерам
кубки й медалі.

організатори висловлюють
щиру вдячність директору
ліцею олександру Федоровичу
Сайфієву і заступнику дирек-
тора з навчально-виховної ро-
боти Владиславі олександрівні
тюкіній за допомогу і підтримку
при проведенні турніру.

Олег криВОшея,
голова тернівської спілки
воїнів-інтернаціоналістів

УсВа.

ЗмагалиСя ветерани
у Тернівці дніпропетровської області на спортивній базі про-

фесійного гірничого ліцею відбулися традиційні спортивні зма-
гання серед ветеранів війни в афганістані Західно-донбаського
регіону. учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять своїх
полеглих бойових побратимів.

редагування геному
нобелівську премію з хімії у 2020

році отримали першовідкривачі ме-
тоду редагування геномів за допомо-
гою системи CRISPR/Cas9 емануель
Шарпантьє і Дженіфер Дудна.

Цей метод – один з найвідоміших
проривів у біології за останні роки і в
науці загалом. Він відкрив прямий
шлях до технології справжнього, а не
симптоматичного лікування генетич-
них захворювань.

метод уже застосовується при те-
рапії раку і зробив революцію в біотех-
нології, замінивши безліч старих
ненадійних методів роботи з гено-
мами рослин і мікроорганізмів.

метод «генетичних ножиць» – так
його ще називають – полягає у вико-
ристанні молекулярних апратів бакте-
рій для розрізання та внесення змін у
будь-яку іншу послідовність Днк:
миші, корови, людини. Цей метод не
лише уможливлює редагування ге-
ному, а робить цей процес точним.

новина про метод з'явилася у 2012
році. Дудна і Шарпантьє описали у Sci-
ence механізм CRISPR/Cas, завдяки

якому ці організми захищаються від ві-
русів (розпізнають і «ріжуть» їх геном).
Дослідниці висловили гіпотезу, що цю
суперздатність бактерій можна вико-
ристати для інших цілей.

Цей момент став переломним не
лише для біологів, а й для всього люд-
ства. минуло лише вісім років, а
метод «генетичних ножиць» уже вико-
ристовують для створення плодових
дерев з імунітетом до шкідників, ліку-
вання сліпоти, внесення змін до ге-
ному ембріонів людини.

Вакцина проти COVID-19
журнал Science назвав головним

проривом 2020 року рекордно швидку
розробку вакцини проти COVID-19.

Щоб зробити ефективну вакцину,
розробники скористалися вражаю-
чим спектром технологій. Moderna та
Pfizer-BioNTech використали страте-
гію, яка ніколи раніше не виводила на
ринок жодних ліків: лабораторний
Рнк-месенджер (мРнк).

Ця технологія дозволяє створити
новий клас ефективних ліків. Вони
«примушують» клітини виробляти
білки, які можуть мати терапевтичну
або профілактичну користь і мають
потенціал боротьби з низкою захво-
рювань.

уже в грудні єС, Великобританія і
США схвалили для масового застосу-
вання вакцини BioNTech/Pfizer, згодом
США схвалили використання вакцини
Moderna, а Великобританія – вакцини
AstraZeneca.

тобто від початку робіт із ство-
рення вакцини до масового застосу-
вання минуло менше року. Зазвичай
вакцину розробляють 10-15 років.

Всеволод некрасОВ.

Сім важливих відкриттів
(Закінчення.

Початок на 7-й стор.)
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