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Украина отмечает День медицинского работника в третье
воскресенье  июня. Мы с особым почтением и уважением отно-
симся к медицинскому персоналу всех уровней от санитарок,
медсестер, врачей и до ученых всех специальностей и специа-
лизаций, отдаем должное их заслугам, понимая, что наша жизнь
в их добросовестных руках.

Журналістів подеколи називають бійцями інформаційного
фронту. і в цьому, власне, немає перебільшення.

Шановний Дмитре олександровичу!
на розгляд до верховної ради України від Кабі-

нету Міністрів України 11 червня 2021 р. надійшов
проект Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо пільг з
оплати проїзду та деяких інших пільг», реєстрацій-
ний № 5651.

Це вже не перша спроба унормування та «моне-
тизації» пільг, встановлених різним категоріям гро-
мадян України чинним законодавством.

Кабінет Міністрів України за виконанням і подан-
ням Міністерства соціальної політики замість си-
стемного підходу до вирішення проблем і соціаль-
них гарантій держави щодо верств населення, які
мають переваги у суспільстві, зокрема ветеранів
війни, військової служби, військовослужбовців, лік-
відаторів, жертв техногенної катастрофи і нацистсь-
ких репресій, пропонує законопроект, який обурює
громадян України.

Цим законопроектом Кабінет Міністрів України
пропонує замінити пільги з оплати проїзду (а
також деякі інші пільги, наприклад, на оплату за ко-
ристування телефоном, на оплату комунальних по-
слуг для військовослужбовців) виплатами в
грошовій формі тим категоріям українців, які
мають право на такі пільги. При цьому повнова-
ження щодо цього питання пропонується «делегу-
вати органам місцевого самоврядування».

не знаходячи раціональних комплексних рішень
в інтересах збереження соціальних гарантій дер-
жави для ветеранів, Кабінет Міністрів України запро-
понував чергове «просте рішення складних проб-
лем», здійснив спробу перекласти відповідальність
на органи місцевого самоврядування і військово-
цивільні адміністрації, залишив невирішеними низку
важливих питань.

наприклад, у проекті пропонується для всіх кате-
горій громадян «універсальна» формула:

«Пільги, передбачені пунктами №, №, № частини
№ цієї статті, надаються на підставі відповідних рі-
шень органів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій у визначених ними порядку
та розмірах у формі грошової компенсації.»

Подібне формулювання приведе до порушення
прав ветеранів, зниження рівня соціальних гарантій,
що неприпустимо згідно з вимогами Конституції
України.

далі: 
– органи місцевого самоврядування і військово-

цивільні адміністрації, які створюються тимчасово,
відносяться до різних гілок влади і мають різні по-

вноваження щодо керування економічними і соці-
альними процесами та їх фінансування;

– не визначається рівень органів місцевого само-
врядування, військово-цивільних адміністрацій, які
мають приймати «відповідні рішення»;

– необхідно наголосити, що єдиним джерелом
утримання військовослужбовців є державний бюд-
жет, і отримання інших додаткових надходжень до
грошового забезпечення військовослужбовців, крім
творчої і педагогічної діяльності, не повинно бути;

– не врегульовано питання користування піль-
гами мешканцями одних населених пунктів на тери-
торії інших, тому що відповідні рішення органів
місцевого самоврядування, військово-цивільних ад-
міністрацій будуть відрізнятися;

– не вирішено питання нормування поїздок різ-
ними видами транспорту по території України;

– не вирішено питання забезпечення пересу-
вання за межами України (в межах снд) відповідно
до чинних міждержавних угод, з яких Україна ще не
вийшла;

– не розглянута диференціація транспортного
сполучення для сільської місцевості між селищами
та об'єктами територіальних громад (тг) і район-
ними центрами;

– не розглянута  диференціація транспортного
сполучення для великих і малих міст України та їх
географічного розташування.

тільки перші повідомлення про наявність і реєст-
рацію даного  законопроекту викликали обурення
багатьох верств населення України, перш за все, не-
спроможністю виконавчої влади знайти раціональне
рішення в інтересах своїх громадян.

З метою попередження нових актів незадово-
лення, в яких об’єднаються громадяни України, ве-
терани війни і військової служби при моральній
підтримці військовослужбовців, ліквідатори і жертви
Чорнобильської катастрофи, жертви нацистських
переслідувань, просимо вас дати доручення при-
скіпливо оцінити якість законопроекту № 5651 та ви-
словити особисту думку як народного депутата про
доцільність повернення його суб’єкту законодавчої
ініціативи як такого, що суперечить Конституції
України і виконаний лише формально на виконання
плану законопроектної роботи.

сподіваємось на ваш авторитет голови верхов-
ної ради України у вирішенні цього питання.

З повагою,
за дорученням правління уСва

голова уСва С. ЧервонопиСький.
Проект закону №5651 читайте на 2-й стор.

С Днем медицинского работника! 

Офіційно

Чергове «просте ріШення
складниХ проблем»?

иМенно они, рискуя сво-
ей жизнью и здоровьем,

борются за жизнь и здоровье не-
знакомых им людей. теряя свои
жизни, они сохраняют жизнь на
Земле, не задумываясь над тем,
что совершают подвиг во имя
всего человечества.

Как же все это похоже на по-
двиги медицинского персонала в
период войны в афганистане в от-
ношении каждого из нас!

в трагических событиях в аф-
ганистане в 1979–1989 годах во-
енная медицинская служба при-
няла самое широкое участие. на
пике численности, достигнутом в
1986 году, она включала в себя 8
госпиталей (2,5 тыс. коек), 4 ме-
дицинских батальона (440 коек), 5
медицинских рот (250 коек), 2 по-
ликлиники, 3 санитарно-эпиде-
миологических отряда, 1 центр
реабилитации военнослужащих,
перенесших инфекционные забо-
левания (1,5 тыс. коек). еще 1,5
тыс. сверхштатных коек было раз-
вернуто на территории ссср
для приема раненых и больных
из 40-й армии.

Чтобы обеспечить эвакуацию
раненых и больных с территории

афганистана, было сформиро-
вано 2 звена самолетов в сани-
тарном варианте (2 ил-18 ба-
зировались на аэродроме таш-
кент, а 2 ан-12 – на аэродроме
Фергана).

с точки зрения медицинского
обеспечения, 50% всех ранений
были легкими и средними, а дру-
гие 50% – тяжелыми. из-за широ-
кого распространения мин-
ного оружия преобладали соче-
танные раны.

особенностью афганистана
была тяжелейшая санитарно-эпи-
демиологическая обстановка. За
годы войны 115 тыс. советс-
ких военнослужащих перенесли
гепатит, 31 тыс. – тиф, 140 тыс. –
другие инфекционные заболева-
ния. в значительной степени эта
печальная статистика была свя-
зана с неудовлетворительным ка-
чеством питьевой воды. вот по-
чему внимание военных врачей
40-й армии уделялось ее очистке
и обеззараживанию.

в таких сложных условиях со-
ветским военным врачам в афга-
нистане удавалось вернуть в

наШа Жизнь –
в иХ надеЖнЫХ рУкаХ

(окончание на 5-й стр.)

Голові верховної раДи УКраїни раЗУМКовУ Д. о.

в останні роКи у лекси-
коні політиків, політоло-

гів, експертів з’явилися такі
терміни: «засоби інформаційної
війни», «сили інформаційних
операцій», «нейролінгвістичне
програмування засобами дезін-
формацій і маніпуляцій», «демо-
ралізація через ЗМі». російсько-
українська інформаційна війна
розпочалася набагато раніше за
окопну. Проти нашої держави
вона ведеться усіма можливими
засобами, а її жертвами стають
не лише українці.

Моральний дефолт суспіль-
ства в цілому, окремих верств чи
груп, спровокований цілеспря-
мованими пропагандистськими
кампаніями, як і моральний нігі-
лізм, що демонструє зневіру,
неконструктивність і духовно
роззброює суспільну свідомість,
не менш небезпечні, ніж від-
крита збройна агресія.

Україна, що восьмий рік об-
стоює зі зброєю в руках свою
незалежність і територіальну ці-

лісність на донбасі, воює в умо-
вах гібридних війн, які дозво-
ляють завоювати територію без
військових операцій і бойових
зіткнень. Протистояти агресору
може грамотна державна інфор-
маційна політика, виважене,
чесне, патріотичне журналіст-
ське слово.

саме таке слово є візитівкою
парламентської газети «голос
України», що вже 30 років стоїть
на позиціях української держав-
ності. За самовідданий труд
працівники редакції, серед яких
головний редактор газети ана-
толій горлов, заступник голов-
ного редактора сергій демсь-
кий, журналісти віктор Бондар,
ольга вауліна, світлана Чорна,
олександр Пекний, відзначені
медалями. нагороди журналі-
стам вручив герой України, го-
лова Української спілки вете-
ранів афганістану сергій Черво-
нописький.

Фото Юрія переБаЄва.

нагорода за вагоме слово

Сергій ДеМСький, Світлана Чорна, Сергій ЧервонопиСь-
кий, анатолій Горлов, віктор БонДар.

Ухвалено підготовлений
Мінветеранів проект розпо-

рядження КМУ «Про розподіл суб-
венції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення
для деяких категорій осіб, які
брали участь у бойових діях на те-
риторії інших держав, а також чле-
нів їх сімей на 2021 рік». Це дасть
можливість забезпечити житлом
44 особи з інвалідністю першої-
другої групи з числа учасників бо-

йових дій на території інших  дер-
жав, а також членів їх сімей. на ці
потреби буде здійснено перероз-
поділ 50 мільйонів гривень.

Мінветеранів – головним роз-
порядником субвенції і відпові-
дальним виконавцем цієї бюд-

жетної програми було здійснено
розподіл коштів субвенції про-
порційно поданої регіональними
органами соціального захисту
населення інформації про по-
требу у наданні грошової компен-
сації.

44 учасники бойових дій на території інших держав отри-
мають грошову компенсацію на придбання житла, повідомляє
Міністерство у справах ветеранів України. 

Житло для ветеранів

Згідно з пояснювальною за-
пискою до документа, на сьогод-
нішній день законом № 1774 «Про
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» вже перед-
бачено, що пільги з оплати проїзду
можуть надаватися і в грошовій
формі в розмірах і порядку, вста-
новлених Кабінетом Міністрів.

Проект стосується пільг на
оплату проїзду в транспорті. При
цьому безкоштовний проїзд за
пред'явленням відповідного по-
свідчення скасовується.

Як відомо, документом вно-
сяться зміни відразу до 8 чинних
законів, якими передбачені пільги
з оплати проїзду в транспорті, а

також деякі інші пільги (по оплаті
послуг зв'язку, установці квартир-
них телефонів, квартплаті тощо)
для наступних категорій громадян:
ветерани війни; ветерани військо-
вої служби, органів внутрішніх
справ і т. д.; особи, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської
катастрофи; жертви нацистських
переслідувань; особи з інвалідні-
стю; батьки військовослужбовців,
які загинули, померли або про-
пали безвісти під час проходження
військової служби; реабілітовані
особи; діти з багатодітних сімей.

Зокрема, законопроектом про-
понується: пільги для вищевказа-
них категорій громадян замінити

грошовою компенсацією; делегу-
вати органам місцевого самовря-
дування право самим приймати
рішення про виплату такої компен-
сації, а також визначати порядок і
розмір компенсації.

Як повідомляють у Кабміні,
такий механізм сприятиме адрес-
ності надання пільг, виходячи з
можливостей місцевих бюджетів.

до речі, комунальні підприєм-
ства «Київський метрополітен» і
«Київпастранс» зробили заяви про
збитки на тлі епідемії коронавірус-
ної інфекції і закликали владу сто-
лиці або виділити їм додаткові
фінансові кошти з бюджету, або
переглянути вартість проїзду в бік
підвищення. У Київській міськдерж-
адміністрації підтвердили, що та-
рифи на проїзд у громадському
транспорті столиці можуть пере-
глянути. однак перевізники по-
винні надати аргументацію такого
рішення.                         Марія Тупік.

Уряд має намір монетизУвати пільги на проїзд і комУналкУ
ЩО ЧЕКАЄ ПІЛЬГОВИКІВ?

9 червня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект,
який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському
транспорті та комунальні послуги. Законопроект розробили в
Міністерстві соціальної політики за окремим дорученням глави
уряду Дениса Шмигаля від 27 квітня.
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останніМ часом у військо-
вому середовищі досить

часто обговорюють тему щорічної
виплати учасникам бойових дій до
5 травня. Кулуарні розмови про те,
кому виплатили, а кому затри-
мують, а також безпідставні підо-
зри оборонного відомства у
присвоєнні солдатських грошей на
інші цілі, є нічим іншим, як баналь-
ним незнанням законодавчої бази.
Ба більше того, Міноборони не має
жодного відношення до подібної
соціальної виплати, а лише надає
списки у відповідні органи соцза-
хисту населення тих осіб, котрі
мають статус учасника бойових
дій. таку ж процедуру виконують й
інші силові структури, де проходять
службу чи працюють громадяни з
таким статусом.

Кореспонденту арміяInform у
секретаріаті Кабінету Міністрів
України вдалося дізнатись, що
саме Міністерство соціальної полі-
тики організовує виплати до 5
травня і  цього року відомство ви-
ділило на це майже 1 мільярд 370
мільйонів гривень. Згідно із Зако-
ном України «Про державний бюд-
жет України на 2021 рік» видатки на
це передбачені у сумі 1 мільярда
382,5 млн гривень і прописані у
бюджетній програмі, де  чітко вка-
зується категорія громадян
України, котрі претендують на таку
щорічну соціальну виплату.

нагадуємо, що 8 квітня 2021
року Кабмін постановив виплатити
до 5 травня ці суми в таких розмі-
рах:

– особам з інвалідністю внас-
лідок війни та колишнім малоліт-
нім (яким на момент ув’язнення
не виповнилося 14 років) в’язням
концентраційних таборів, гетто,
інших місць примусового три-
мання, визнаним особами з інва-

лідністю внаслідок загального
захворювання, трудового ка-
ліцтва та з інших причин: I групи –
4421 гривня; II групи – 3906 гри-
вень; III групи – 3391 гривня;

– учасникам бойових дій, по-
страждалим учасникам революції
гідності та колишнім неповнолітнім
(яким на момент ув’язнення не ви-
повнилося 18 років) в’язням кон-
центраційних таборів, гетто, інших
місць примусового тримання, а
також дітям, які народилися в за-
значених місцях примусового три-
мання їхніх батьків, – 1491 гривня;

– особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, –
4421 гривня;

– членам сімей загиблих і дру-
жинам (чоловікам) померлих осіб з
інвалідністю внаслідок війни, дру-
жинам (чоловікам) померлих учас-
ників бойових дій, учасників війни
та жертв нацистських пересліду-
вань, визнаних за життя особами з
інвалідністю внаслідок загального
захворювання, трудового каліцтва

та з інших причин, які не одружи-
лися вдруге, – 966 гривень;

– учасникам війни та колишнім
в’язням концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового
тримання, особам, яких насильно
вивезено на примусові роботи,
дітям партизанів, підпільників,
інших учасників боротьби з націо-
нал-соціалістським режимом у
тилу ворога – 612 гривень.

Переважна частина осіб, яка
мала отримати ці кошти від дер-
жави, – учасники бойових дій і по-
страждалі під час революції гід-
ності. З об’єктивних причин ці ви-
плати затримують, проте їх випла-
тять усім, кому вони належать, до
середини осені.

У Міністерстві у справах ветера-
нів України повідомили, що наразі
у верховній раді України заре-
єстровано проект Закону України
«Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо визначення
розміру щорічної разової грошової
допомоги до 5 травня» (реєстр. №

5089 від 17.02.2021). Його суть по-
лягає у врегулюванні питання роз-
мірів щорічної грошової допомоги.

Пропонується встановити для
учасників бойових дій в розмірі 90%
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність (станом
на 2021 рік ця сума становить 1592
гривні). для осіб з інвалідністю
внаслідок війни і колишніх малоліт-
ніх в’язнів концентраційних таборів,
визнаних особами з інвалідністю: I
групи –  270%; II групи –  240%; III
групи –  210%. для осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, –  270%; для учасників бойо-
вих дій, неповнолітніх в’язнів
концентраційних таборів – 90%;
для членів сімей загиблих і дружин
(чоловіків) померлих осіб з інвалід-
ністю внаслідок війни, померлих
учасників бойових дій, учасників
війни та жертв нацистських пере-
слідувань –  55%; для учасників
війни й колишніх в’язнів концтабо-
рів –  35%.

Якщо за ці зміни проголосують
у верховній раді до 15 липня 2021
року, дія закону вступить в силу
вже з 1 січня 2022-го.

віктор ануФріЄв,
кореспондент арміяInform.

ЩоріЧна виплата до 5 травня:
яка приЧина затримки і Що моЖе змінитися

верховна рада України постановляє:
I. внести зміни до таких законодавчих актів

України:
1. У статті 381 Закону України «про основи

соціальної захищеності осіб з інвалідні-
стю в україні» (відомості верховної ради
Урср, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змі-
нами):

1) у частині другій слова «за наявності по-
свідчення чи довідки, зазначених у цьому За-
коні, а в разі запровадження автомати-
зованої системи обліку оплати проїзду –
також електронного квитка, який видається
на безоплатній основі» виключити;

2) доповнити статтю частиною такого змі-
сту:

«Пільги, передбачені цією статтею, на-
даються на підставі відповідних рішень орга-
нів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій у визначених ними
порядку та розмірах у формі грошової ком-
пенсації».

2. У статті 6 Закону України «про реабілі-
тацію жертв репресій комуністичного то-
талітарного режиму 1917—1991 років»
(відомості верховної ради Урср, 1991 р.,
№ 22, ст. 262 із наступними змінами):

1) в абзаці четвертому частини п’ятої
слова «за наявності посвідчення встановле-
ного зразка, а в разі запровадження автома-
тизованої системи обліку оплати проїзду –
також електронного квитка, який видається
на безоплатній основі» виключити;

2) доповнити статтю частиною такого змі-
сту:

«Пільги, передбачені абзацом четвертим
частини п’ятої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах  у формі грошової компенсації».

3. У Законі України «про статус і соціаль-
ний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»
(відомості верховної ради України, 1992 р., №
13, ст. 178 із наступними змінами):

1) у статті 20:
у пункті 15 частини першої слова «за на-

явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на
безоплатній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 15, 19, 28

частини першої цієї статті, а також пільги
щодо знижки плати за користування телефо-
ном, передбачені пунктом 11 частини першої
цієї статті, надаються на підставі відповідних
рішень органів місцевого самоврядування,
військово-цивільних адміністрацій у визначе-
них ними порядку та розмірах у формі грошо-
вої компенсації»;

2) у статті 21:
у пункті 9 частини першої слова «, за на-

явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на
безоплатній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 4, 5, 9 ча-

стини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації»;

3) у статті 30:
у пункті 1 частини третьої слова «за на-

явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на безо-
платній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 1, 9 ча-

стини третьої цієї статті, а також пільги щодо
знижки плати за користування телефоном,
передбачені пунктом 8 частини третьої цієї
статті, надаються на підставі відповідних рі-
шень органів місцевого самоврядування, вій-

ськово-цивільних адміністрацій у визначених
ними порядку та розмірах у формі грошової
компенсації.».

4. У Законі України «про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей» (відомості верховної ради
України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними
змінами):

1) абзац другий пункту 5 статті 12 після слів
«користування квартирним телефоном» до-
повнити словами «на підставі відповідних рі-
шень органів місцевого самоврядування,
військово-цивільних адміністрацій у визначе-
них ними порядку та розмірах у формі грошо-
вої компенсації»;

2) у пункті 4 статті 14:
у першому реченні слова «за наявності по-

свідчення встановленого зразка, а в разі за-
провадження автоматизованої системи

обліку оплати проїзду – також електронного
квитка, який видається на безоплатній ос-
нові» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Пільги, передбачені цим пунктом, на-

даються на підставі відповідних рішень орга-
нів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій у визначених ними
порядку та розмірах у формі грошової ком-
пенсації».

5. У Законі України «про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»� (ві-
домості верховної ради України, 1993 р., №
45, ст. 425 із наступними змінами):

1) у статті 12:
у пункті 7 частини першої слова «, за на-

явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на
безоплатній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 7, 17, 19 ча-

стини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації»;

2) у статті 13:
у пункті 7 частини першої слова «, за на-

явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на безо-
платній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 7, 8, 10, 21

частини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації»;

3) абзац другий пункту 18 частини першої
статті 14 викласти в такій редакції:

«Пільги, передбачені цим пунктом, на-
даються на підставі відповідних рішень орга-
нів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій у визначених ними
порядку та розмірах у формі грошової ком-
пенсації»;

4) у статті 15:
абзац другий пункту 20 частини першої ви-

ключити;
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 8, 20 ча-

стини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації»;

5) статтю 16 доповнити частиною такого
змісту:

«Пільги щодо плати за користування та
встановлення домашнього телефону, перед-
бачені пунктами 7, 12 частини першої цієї
статті, а також пільги, передбачені пунктом 10
частини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації».

6. статтю 9 Закону України «про основні
засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в
україні» (відомості верховної ради України,
1994 р., № 4, ст. 18 із наступними змінами)
доповнити частиною такого змісту:

«Пільги щодо плати за користування та
встановлення домашнього телефону, перед-
бачені пунктами 7, 12 частини першої цієї
статті, а також пільги, передбачені пунктом 10

частини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації».

7. У Законі України «про транспорт» (ві-
домості верховної ради України, 1994 р., №
51, ст. 446):

1) третє речення частини другої статті 7
виключити;

2) абзац десятий частини першої статті 12
виключити.

8. У Законі України «про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів національної
поліції і деяких інших осіб та їх соціальний
захист»� (відомості верховної ради України,
1998 р., № 40–41, ст. 249 із наступними змі-
нами):

1) у пункті 11 частини першої статті 6 слова
«за наявності посвідчення встановленого
зразка, а в разі запровадження автоматизо-
ваної системи обліку оплати проїзду – також
електронного квитка, який видається на без-
оплатній основі» виключити;

2) статтю 7 після частини четвертої допов-
нити новою частиною такого змісту:

«Пільги щодо знижки плати за користування
квартирним телефоном, передбачені пунктом
6 статті 6 цього Закону, а також пільги, перед-
бачені пунктом 11 статті 6 цього Закону, на-
даються на підставі відповідних рішень органів
місцевого самоврядування, військово-цивіль-
них адміністрацій у визначених ними порядку
та розмірах у формі грошової компенсації».

У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вва-
жати відповідно частинами шостою і сьомою.

9. У Законі України «про жертви на-
цистських переслідувань»� (відомості вер-
ховної ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із
наступними змінами):

1) у статті 61:
у пункті 7 частини першої слова «за на-

явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на безо-
платній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 7, 17, 18 ча-

стини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації»;

2) у статті 62:
у пункті 7 частини першої слова «за на-

явності посвідчення встановленого зразка,
а в разі запровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду – також
електронного квитка, який видається на
безоплатній основі» виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 7, 8, 10, 21

частини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації»;

3) абзац другий пункту 17 частини першої
статті 63 викласти в такій редакції:

«Пільги, передбачені цим пунктом, на-
даються на підставі відповідних рішень орга-
нів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій у визначених ними
порядку та розмірах у формі грошової ком-
пенсації»;

4) у статті 64:
абзац другий пункту 19 частини першої ви-

ключити;
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Пільги, передбачені пунктами 8, 19 ча-

стини першої цієї статті, надаються на під-
ставі відповідних рішень органів місцевого
самоврядування, військово-цивільних адмі-
ністрацій у визначених ними порядку та роз-
мірах у формі грошової компенсації».

10. У статті 13 Закону України «про охо-
рону дитинства» (відомості верховної ради
України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними
змінами):

1) у пункті 4 частини шостої слова «, за на-
явності посвідчення встановленого зразка, а
в разі запровадження автоматизованої си-
стеми обліку оплати проїзду – також елек-
тронного квитка, який видається на безо-
платній основі» виключити;

2) доповнити статтю частиною такого змі-
сту:

«Пільги, передбачені пунктом 4 частини
третьої і пунктом 4 частини шостої цієї статті,
надаються на підставі відповідних рішень ор-
ганів місцевого самоврядування, військово-
цивільних адміністрацій у визначених ними
порядку та розмірах у формі грошової ком-
пенсації.».

11. У Законі України «про автомобільний
транспорт» (відомості верховної ради України,
2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 29 слова «пільгові
перевезення пасажирів та» виключити;

2) у частині першій статті 31 слова «пере-
везення пільгових пасажирів та» виключити;

3) статтю 37 виключити;
4) в абзаці четвертому частини другої

статті 39 слова «(для пільгового проїзду – по-
свідчення особи встановленого зразка чи до-
відка, на підставі якої надається пільга)» і «та
документи для пільгового проїзду» ви-
ключити;

5) в абзаці другому частини другої статті 41
слова «за наявності права пільгового проїзду
– відповідне посвідчення чи довідку, на під-
ставі якої надається пільга,» виключити;

6) у другому реченні частини другої статті
42 слова «а для осіб, які користуються правом
пільгового проїзду, – з моменту посадки в ав-
тобус,» виключити;

7) абзац другий частини першої статті 60
виключити.

12. у пункті 8 «прикінцеві та перехідні
положення» Закону україни «про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів
україни» (відомості верховної ради
україни, 2017 р., № 2, ст. 25) слова «, те-
лефоном, послуг із встановлення квар-
тирних телефонів; проїзду усіма видами
міського, приміського та міжміського
транспорту» і «; пільгового капітального і
поточного ремонту власних жилих будин-
ків і квартир»  виключити.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня

2023 року.
2. Кабінету Міністрів України в шестимісяч-

ний строк з дня опублікування цього Закону:
привести власні нормативно-правові акти

у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами,

іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у відпо-
відність із цим Законом.

Голова верховної раДи україни.

закон України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг

з оплати проїзду та деяких інших пільг № 5651 від 11.06.2021

Проект, внесений Кабінетом Міністрів України
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легендарнЫе командУюЩие 40-й обЩевойсковой армии тУркестанского военного окрУга

Генерал армии в. и. варен-
ников:

«генерал-лейтенанту леониду
евстафьевичу генералову, кото-
рый принял армию от ермакова,
надо было удержать захваченную
инициативу частями 40-й армии.
и с этой задачей он справился.

особо успешно вел боевые
действия в провинциях. лично яв-
ляясь храбрым и энергичным че-
ловеком, он мотался по всему
афганистану, побывал во многих
переплетах, рискуя своей жизнью.
и, несомненно, это положительно
сказалось на ходе боевых дей-
ствий».

Генерал-полковник в. а. Ме-
римский, представитель Мини-
стерства обороны ссср, коор-
динировавший многие операции
1980–1984 годов:

«такие люди, как леонид ев-
стафьевич, в тяжелой обстановке
и сами не дрогнут, и подчиненных
заставят держаться до послед-
него».

Генерал-лейтенант л. е. Ге-
нералов из выступления в ка-
буле на военно-научной конфе-
ренции:

«Примером наиболее крупной
и результативной операции 1984-
го может служить та, что прове-
дена в долине реки Панджшер. в
результате ее была разгромлена
группировка мятежных сил на се-
веро-востоке страны, перекрыт
основной маршрут снабжения
бандформирований оружием и
боеприпасами с территории Па-
кистана».

имя леонида евстафьевича
всегда упоминается в числе тех
«афганских» генералов и офице-
ров, которые не только успешно
планировали и руководили бое-
выми действиями частей и под-
разделений, но и умели беречь
людей.

командир 56-й одшбр пол-
ковник в. М. Чижиков: 

«л. е. генералов жестоко спра-
шивал с тех, кто ложью пытался
оправдать потери, подхалим-
ством и лизоблюдством добывал
ордена и звания. сам человек
редчайшего мужества, он никогда
не прятался за спины солдат.
летел туда, где было невыносимо
тяжело, где крайне трудно было
разобраться в обстановке.

Честный и принципиальный, он
никогда не был слепым исполни-
телем чужой воли. рискуя собст-
венной карьерой, он на военных
советах требовал решение аф-
ганской войны перевести в русло
политики и прямо говорил, что во-
енные выполнили поставленную
задачу и контролируют весь афга-
нистан, и дело за политиками.
все, что далее смогут военные,
это залить кровью весь афгани-
стан и превратить его в безжиз-
ненную пустыню. 

и теперь можно, наконец,
представить себе какие мы могли
бы иметь потери, если бы нами не
руководили такие люди».

Главный военный советник
президента республики афга-
нистан генерал армии М. а. Га-
реев (1989–1990 г.г. после
вывода советских войск из аф-
ганистана):

«По данным генерального
штаба вс ссср, через афгани-
стан прошло 620 тысяч человек.
Прошли десятки тысяч офицеров,
служивших в 40-й армии, бывших
советниками в афганской армии,

но «настоящими афганцами» счи-
таются только те, кто служил при
определенном начальстве. в
Москве, например, немало прово-
дится встреч и других мероприя-
тий с участниками афганской
войны, но приглашаются на них, в
основном, лишь «афганские кон-
ники и малоземельцы». никто уже
не вспоминает командующих 40-й
армии Ю. в. тухаринова, Б. и.
ткача, в. П. дубынина, и. н. ро-
дионова, в. Ф. ермакова, л. е. ге-
нералова».

военный историк генерал-
майор а. а. ляховский: 

«40-я армия, ведя боевые дей-
ствия с вооруженными формиро-
ваниями оппозиции на протяже-
нии всей войны, если говорить по
большому счету, в боях с мятеж-
никами действовала успешно.
хотя при этом и приходилось ис-
пытывать немалые трудности, тя-
готы и лишения, ибо воевать там
пришлось в очень сложных гео-
графических и климатических
условиях. горно-пустынная мест-
ность, высокие и низкие темпе-
ратуры воздуха, резкие их пе-
репады, недостаток кислорода,
отсутствие воды и нормальной
пищи, инфекционные болезни и
многое другое привносило до-
полнительные сложности в эту
войну. разгром наиболее крупных
группировок мятежников и базо-
вых районов оппозиции осу-
ществлялся проведением круп-
номасштабных операций (всего
их было проведено 420)».

«всего за годы афганской
войны советские войска вместе с
внутренними и пограничными по-
теряли убитыми, умершими от
ран и болезней, погибшими в ре-
зультате различных происше-
ствий 14433 человека: армия
–13833, подразделения КгБ –
572, Мвд – 28 человек. Кроме
того, погибло 180 и было ранено
664 человека из числа военных
советников, специалистов и пе-
реводчиков, работавших в афган-
ских вооруженных силах, 584
специалиста безвозвратно поте-
ряли другие министерства и ве-
домства. общее количество ра-
неных составило 49985 человек.
38614 из них были возвращены в
строй после лечения, 6669 чело-
век остались инвалидами. 287 че-
ловек по сегодняшний день про-
должают числиться без вести
пропавшими. ведя скорбный
счет, мы не в праве забывать и тех
«афганцев», кто ушел из жизни
уже после возвращения на ро-
дину.

в 1991 году от сердечного
приступа скончался леонид ев-
стафьевич генералов. а в ноябре
1992-го не стало другого коман-
дующего 40-й армией 1986–1987
г.г. генерала армии виктора Пет-
ровича дубынина, который умер
на высоком посту начальника ге-
нерального штаба вс рФ от тяже-
лой болезни. и здоровье их было
подорвано в афганистане».

ветеран афганской войны
полковник к. хриченко «Чет-
вертый командарм-40»:

«с началом великой отече-
ственной войны отца леонида как
водителя грузовой машины за-
брали на работы в нижний новго-

род. а затем евстафий иванович
воевал на дальнем востоке. дед,
иван васильевич, прошел и Пер-
вую мировую, и гражданскую
войны. Мать леонида военной
зимой простудилась и тяжело за-
болела. Мальчик остался сиротой.
воспитанием внука больше зани-
мались бабушка и дедушка по
линии матери.

в Красномаровской школе он
участвовал во всех мероприятиях,
помогал в создании стенгазет.
Классный руководитель в стар-
ших классах нестерова евдокия
Федоровна, пройдя военный путь,
учила детей радоваться жизни,
быть энергичными. 

После выпуска из 10 класса с
1954  года леонид в советской
армии, в 1954 году поступил в ле-
нинградское военное училище.
Затем поднимался по ступеням
службы и образования: окончил
военную академию имени М. в.
Фрунзе, академию генерального
штаба вс ссср. в Прикарпатском
военном округе командовал взво-
дом, ротой, батальоном, полком,
дивизией.

в 1975 году об опыте коман-
дира полка подполковника лео-
нида генералова рассказал очерк
«на главном направлении«, опуб-
ликованный в сборнике воениз-
дата «Правофланговые».

в афганистане – с октября
1982 года в должности первого
заместителя командующего 40-й
армией. Через год, 4 ноября 1983
года вступил в должность коман-
дующего 40-й оа. он стал четвер-
тым по счету командармом.

Первый заместитель коман-
дующего армией всегда в вой-
сках. генералов на собственном
опыте убеждается, что в афгани-
стане нет и не может быть мело-
чей. он требует от командиров и
политработников настоящей, а не
показной заботы о людях. и сам
показывает пример такого отно-
шения.

Командарм генерал-лейтенант
в. Ф. ермаков писал в служебной
характеристике: «с первых дней
вступления в должность показал
себя энергичным, грамотным,
знающим генералом. очень бы-
стро вник в проблемы армии,
уяснил её задачи, способы и
формы ведения боевых действий,
порядок подготовки к ним личного

состава. смелый, решительный,
вдумчивый организатор, прила-
гающий максимум усилий по со-
хранению жизни личного сос-
тава».

вступив в должность коман-
дующего армии, генералов не
изменил своим привычкам.
строгий, часто суровый с подчи-
ненными командарм, отправляя
в войска офицеров штаба армии,
требовал: «Помните, прежде все-
го – забота о людях. У солдат и
офицеров должно быть все не-
обходимое для нормальной жиз-
ни. вне зависимости от того, где
они находятся: в пунктах посто-
янной дислокации или в охране-
нии. на боевых действиях обес-
печить горячее питание. При
первой возможности – мыть
людей, выдавать чистое белье,
привозить почту, письма, газеты.
с политработников – особый
спрос. вы должны быть всегда с
личным составом, воспитывать,
помогать, объяснять, контроли-
ровать, жить одной жизнью с
подчиненными и знать их про-
блемы, нужды, запросы, помо-
гать их решать!»

в 1983 году советские военные
гарнизоны начали превращаться в
благоустроенные городки со всей
необходимой инфраструктурой:
жилыми помещениями, столо-
выми, медицинскими частями и
учреждениями культуры. в боль-
ших и маленьких гарнизонах обо-
рудовали бани. на боевые дей-
ствия привозили специальное
оборудование для помывки лич-
ного состава. Питание и медицин-
ское обслуживание находились
под самым строжайшим контро-
лем командования.

в ротах создавались ленин-
ские комнаты, в частях – комнаты
боевой славы и мемориалы по-
гибшим. в армейском доме офи-
церов в начале 1985 года от-

крылся музей 40-й армии. Коман-
дарм требовал хранить память о
сослуживцах – живых и погибших.
Уже тогда леонид евстафьевич
понимал значение традиций для
каждой части, для каждого, даже
самого маленького подразделе-
ния. 

везде, где возможно, спутни-
ковое телевидение принимает
московские каналы. в дивизиях –
собственные газеты. в 40-ю при-
езжают иосиф Кобзон, Эдита
Пьеха, александр розенбаум и
другие знаменитые артисты. они
поют и перед тысячной аудито-
рией, и в малюсеньких палатах
госпиталей для одного-двух чело-
век. Командарм требует, чтобы их
выступления увидели как можно
больше людей, прекрасно пони-
мая, что одними приказами и по-
литзанятиями боевой дух не вы-
работаешь.

но, конечно, прежде всего, ге-
нералов был военачальником.
Командарм был там, где труднее
всего.

всем, кто служил под началом
леонида евстафьевича, кто ви-
дел его не только на служебных
совещаниях или в кабинете за
рабочим столом, но и на боевых
действиях, навсегда запомнился
этот военачальник с лицом рус-
ского крестьянина, характером
лидера и интеллектом анали-
тика. он требовал максимальной
точности и достоверности в до-
кладах. а четкая, жесткая поста-
новка боевых задач не позволяла
усомниться в правильности при-
нятых им решений и отданных
приказов.

Как у всякого незаурядного че-
ловека, у леонида евстафьевича
был жесткий характер и высочай-
шая требовательность. но при
этом главным его отличием было
умение ценить и уважать людей,
воздавать должное достойным
похвалы и призывать к ответу про-
винившихся. его требователь-
ность с пониманием восприни-
мали в войсках». 

в 1985 году умудренного бое-
вым опытом командарма назна-
чают первым заместителем ко-
мандующего войсками Прикар-
патского военного округа.

а дома его, как и всех нас,
ждала семья. Жена евгения, с ко-
торой они не расставались с 1956
года, ждал сын сергей, офицер,
который пошел по стопам отца и
служил в Югославии в составе ми-
ротворческих сил.

леонид евстафьевич щедро
передавал свои знания и опыт мо-
лодым офицерам. в 1988 году он
возглавил высшие офицерские
курсы «выстрел» – одно из ста-
рейших и прославленных военных
учебных заведений страны.

За неделю до путча торопился
из львова в Москву, возможно,
зная о готовившихся событиях. но
сердечный приступ сразил его на
трапе военного самолета 13 авгу-
ста 1991 года в возрасте 54 лет
генерал-полковник л. е. генера-
лов ушел из жизни полный планов
на будущее и надежд...

подготовил к печати
в. аБлаЗов.

родился 3 мая 1937 года в селе вазьянка спасского района
Горьковской области в крестьянской семье. с 1954 года – на
службе в советской армии. окончил военное училище в ленин-
граде. служил командиром взвода, роты, батальона. окончил во-
енную академию имени М. в. Фрунзе. в 1972–1974 годах
командовал мотострелковым полком в Прикарпатском военном
округе. окончил военную академию Генерального штаба воору-
женных сил ссср. Командовал мотострелковой дивизией.

воевал в афганистане, с 1982 года служил в должности пер-
вого заместителя командующего, а с 4 ноября 1983 по 19 апреля
1985 года – командующего 40-й армией в составе ограниченного
контингента советских войск.

в апреле 1985 года назначен первым заместителем коман-
дующего войсками Прикарпатского военного округа.

с 1988 года генерал-полковник л. е. Генералов – начальник
высших офицерских курсов «выстрел» (солнечногорск Москов-
ской области).

скоропостижно скончался 13 августа 1991 года в возрасте 54
лет. Похоронен в Москве.

Генерал-полковник
Генералов

леонид евстафьевич командарм бЫл там,
где трУднее всего

материалы сми и публикации

источники:
http://www.rodina-portal.ru/people/details/id/2468
http://www.veteran-no.ru/history/destiny/nash-komandarm/
варенников в. и. неповторимое. в 7 томах. том 5. Часть VII. афга-

нистан. и доблесть и печаль. Чернобыль. – М.: советский писатель,
2001. – 448 с.

газета «нижегородская правда» 05.07.2007.
в. ерофеев, д. ерофеева. Правда о командующих.
Константин хриченко, полковник в отставке, ветеран войны в афга-

нистане, член союза журналистов. По материалам публикации: «Чет-
вертый командарм-40 леонид евстафьевич генералов».
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В організаціях УСВА

відбулася робоча зустріч керівництва сумської обласної
ради з ветеранам афганістану.

на ПоЗаЧерговоМУ засі-
данні 11 сесії лебединсь-

кої міської ради теж розглянули
земельні питання.

«афганці», відклавши всі свої

справи, знову прийшли до сесій-
ної зали, щоб пересвідчитися у
рішеннях депутатів. У разі черго-
вої відмови обіцяли вдатися до
більш радикальних заходів. Ми-

нулого року вони стоячи влашту-
вали акцію непокори, а потім
публічно вийшли із сесійної зали. 

на щастя, депутати надали їм
дозволи на розробку проектів
землеустрою і відведення зе-
мельних ділянок для особистого
селянського господарства для
подальшої передачі у приватну
власність, передає «Життя лебе-
динщини».

лебединці отримають землю
левову частку проектів рішень кожної сесії лебединської

міської ради складають земельні питання. і в першу чергу вони
цікавили місцевих воїнів-«афганців», які все ніяк не могли отри-
мати землю як пільговики.

навЧально-виховниЙ
комплекс носить ім’я ви-

пускника володимира Кисіля,
воїна-«афганця», який був наго-
роджений трьома медалями «За
відвагу». випускник цієї школи
учасник бойових дій в афганістані
олександр Криуленко нагород-
жений орденом Червоної Зірки
посмертно.

Зустріч було присвячено від-
криттю Пам’ятного місця «від-
луння афганської війни» на честь

випускників, яке розроблено «аф-
ганцями» району за підтримки
міської ради. на зустрічі були при-
сутні голова адміністрації Шев-
ченківського району  харківської
міської ради  володимир  Кот-
ковський,  матері героїв – вален-
тина Михайлівна Кисіль і світлана

семенівна Криуленко, воїни-ін-
тернаціоналісти, педагоги і шко-
лярі.

володимир  Котковський при-
вітав усіх з важливою подією. го-
лова організації ветеранів аф-
ганістану Шевченківського рай-
ону Михайло Биков наголосив,

що це Пам’ятне місце – перше у
харкові, яке розроблено воїнами-
інтернаціоналістами, такі па-
м’ятки важливі для патріотичного
виховання молоді й збереження
правдивої історії про події, що від-
бувалися під час війни в афгані-
стані Пам’ятне місце відкрили
саме у ті дні, коли 1988 року роз-
почалося виведення військ з аф-
ганістану. Михайло Биков  запев-
нив присутніх, що цю роботу вете-
рани продовжують.

валентина Михайлівна Кисіль
подякувала організаторам зу-
стрічі за пам’ять про тих, хто не
повернувся з тієї війни, побажала
усім мирного неба. 

володимир  Котковський, Ми-
хайло Биков, валентина Михай-
лівна Кисіль і світлана семенівна
Криуленко разом з воїнами-інтер-
націоналістами та учнями виса-
дили дерева пам’яті на шкільному
подвір’ї. Учні початкових класів
висадили квіти. 

Михайло Биков,
голова організації.

спілка ветеранів афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Шев-
ченківського району харкова провела урочистий захід у на-
вчально-виховному комплексі №106 імені в. о. Кисіля.

відлУння незабУтньої війни

За УЧастЮ голови Красноградської районної державної адмі-
ністрації віктора войтенка, голови районної ради володимира

Птишника, міського голови світлани Кривенко голови харківської
обласної спілки ветеранів афганістану віктора рижкова обговорили
проблеми, які найбільше турбують учасників бойових дій. Зокрема, зе-
мельні, питання соціального захисту і медичного обслуговування.

ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ

голова обласної ради вік-
тор Федорченко разом із

першим заступником олександ-
ром стрельченком, заступником
валерієм ісмаіловим і головою
бюджетної комісії олегом Меду-
ницею зустрілися з головою «сум-
ської обласної організації спілки
ветеранів афганістану» анатолієм
линником, почесним головою
соо «совеаФ» володимиром
артюхом, головою сумського
обласного підрозділу вго «ніхто
крім нас» дмитром Шиманом, го-
ловою громадської організації
«союз учасників та інвалідів ато»
олександром харченком і ветера-
ном в’ячеславом лук’яненком.

очільник обласної організації
ветеранів афганістану звернувся
до керівництва області з прохан-
ням підвищити розмір щомісячної
компенсації сім’ям загиблих з
1500 до 2500 гривень. таке ж
збільшення виплат ветерани аф-
ганістану попросили для «афган-
ців» з інвалідністю першої групи.
сьогодні на сумщині таких родин

– 38, а ветеранів з інвалідністю
першої групи – 14.

важливою темою обговорення
стало створення Координаційної
ради у справах ветеранів при сум-
ській обласній раді.

«ветерани афганістану завжди
йтимуть назустріч тим посадов-
цям, які опікуватимуться пробле-
мами нашої бойової спільноти, не
забуватимуть про родини загиб-
лих. нам необхідна така Коорди-
наційна рада, яка не буде
політично заангажованою», – на-
голосив анатолій линник.

також порушили питання добу-
дови «алеї міст» біля меморіалу
загиблим воїнам афганістану.
Проект робіт завершили ще 2009
року, тоді ж виділили 100 тисяч
гривень.

віктор Федорченко дав дору-
чення створити ініціативну групу
по роботі Координаційної ради й
розробити положення, а також
розглянути можливість допомогти
ветеранам афганістану з випла-
тами. 

КОНСТРУКТИВНИЙ ДІАЛОГ

КріМ Членів ПравліннЯ,
голів районних і міських

організацій ветеранів афгані-
стану були запрошені директор
департаменту соціального захи-
сту населення обласної держав-
ної адміністрації олег русін і
заступник медичного директора
КнП «Чернігівська обласна лі-
карня», депутат обласної ради
галина синявська.

на початку зустрічі присутні
оглянули розгорнуту тематичну
фотоекспозицію віктора Кош-
мала – члена національної
спілки фотохудожників України,
яку відомий чернігівський фото-

майстер присвятив життєдіяль-
ності ветеранської організації
воїнів-інтернаціоналістів.

відкриваючи засідання, очіль-
ник «афганців» Чернігівщини
олександр соколов поіменно
згадав усіх побратимів – членів

правління, які померли від ран і
захворювань з часу поперед-
нього засідання, присутні вшану-
вали пам’ять всіх полеглих
земляків під час війни в афгані-
стані, миротворчих операціях і в
зоні проведення ато-оос на
сході України.

Під час обговорення першим
було розглянуто питання про
внесення змін до складу прав-
ління, а потім найбільш вистраж-
дані й наболілі – соціального
захисту і медичного забезпе-
чення ветеранів. також багато
уваги було приділено реоргані-
зації структурних підрозділів
районних ветеранських органі-

зацій в області у зв’язку з рефор-
мою  адміністративно-терито-
ріального устрою Чернігівщини,
яка вже днями набуває актуаль-
ності.

одним із важливих питань, що
розглянули на засіданні, було
планування подальшої роботи
обласної ветеранської організа-
ції, співпраці з органами держав-
ної влади і місцевого самовря-
дування.

найголовніше, що під час
спілкування з керівниками соці-
ального захисту та структурного
підрозділу медзакладу облас-
ного рівня ветерани-«афганці»
отримали відповіді майже на всі
запитання, що стосуються по-
дальшої співпраці, життя і побуту
ветеранів війни і членів сімей за-
гиблих побратимів.

володимир БЄляЄв,
учасник бойових дій

в афганістані.
Фото віктора кошМала.

У приміщенні обласного
молодіжного центру відбу-
лося засідання правління
Чернігівського обласного від-
ділення Української спілки
ветеранів афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів) за уча-
стю голови Усва сергія
Червонописького.

тУрботи і плани Чернігівців

У рамках робочого візиту заступника голови харківської
обласної державної адміністрації романа семенухи на Красно-
градщину відбулася зустріч з активом громадських організацій
воїнів-інтернаціоналістів району.
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вихованці недільної школи при храмі мучениць віри, надії,
любові та матері їх софії взяли участь у гала-концерті всеукра-
їнського фестивалю-конкурсу «Пасхальні дзвіночки».

С Днем медицинского работника! 

наШа Жизнь – в иХ надеЖнЫХ рУкаХ

строй 82% всех раненых и 99%
всех заболевших.

Как же удавалось достичь
столь высоких показателей? дело
в том, что 85–90% раненых, вы-
полнявших боевые задачи в горах,
эвакуировались вертолетами.
Благодаря этому 93% раненым
первая медицинская помощь
была оказана в первые 30 минут
после ранения, а первая врачеб-
ная помощь – в первые 6 часов.
для того, чтобы «правило золо-
того часа», как называют медики
скорейшее оказание помощи ра-
неному, было непререкаемым, в
боевых порядках войск всегда
можно было встретить человека с
медицинской сумкой.

особая роль в медицинском
обеспечении советских войск
принадлежала Центральному гос-
питалю в Кабуле. ежегодно в этом
учреждении оказывали помощь 3
тыс. раненых и больных, из кото-
рых 60% поступали из нижестоя-
щих медицинских учреждений, а
40% были первичными. в госпи-
тале выполнялось по 24 операции
в сутки. Причем некоторые хи-
рурги оперировали по 5–6 чело-
век в день.

с 1979 по 1989 год советские
военные хирурги провели более
10 тыс. операций афганцам –
местным жителям.

ежесуточно в афганистан по-
ставлялось по 7 тонн медицин-
ского имущества, что составляло
0,2 % общего объема поставок
40-й армии. Благодаря этому на 5
медицинских складах и в подраз-
делениях советских войск под-
держивались запасы меди-
цинского имущества, рассчитан-
ные на 20 тыс. больных и раненых.
в боевых условиях прошли испы-
тания более 50 изделий военно-
медицинского назначения.

За период военных действий в
афганистане, выполняя врачеб-
ный долг, погибли 46 офицеров
медицинской службы, 29 меди-
ков-прапорщиков.

наиболее многочисленная ка-
тегория военных медиков, погиб-

ших на афганской войне, это ря-
довой и сержантский состав –
фельдшеры, санитарные инструк-
торы, санитары, находившиеся
непосредственно в боевых поряд-
ках своих подразделений. они
первыми оказывали медицинскую
помощь на поле боя. они же и по-
гибали чаще других среди меди-
ков: 13 фельдшеров, 183 сани-
тарных инструкторов и санитаров,
40 внештатных санитарных ин-
структоров.

в афганистане погибали и
женщины, представляющие сред-
ний медицинский персонал
(гражданские специалисты и
врачи, медицинские сестры, ла-
боранты): 18 медиков-женщин
среднего медицинского персо-
нала, 3 врача и специалиста во-
енных госпиталей.

Поименный список погибших
медиков опубликован на странице
ArtOfWar.

в наших рядах, помогая друг
другу так же, как и в годы войны,
успешно трудятся прославленные
работники медицинской отрасли.
Мы с гордостью называем их
имена: Цыганок г. в., Камалов р.
х., Шугалевич о. в., гурин а. в.,
Калниболотский в. н., виногра-
дов Ю. в., овчаренко н. и другие.

только в деснянском районе
Киева среди ветеранов войны за-
регистрировано более 20 военных
медиков, воевавших в афгани-
стане и других зарубежных стра-
нах, среди них Бельчин о. М.,
Болилый Ю. г., главачек а. Б., гуз
М. л., гурник н. а., дубинская Э.
и.,   Житник в. а., иванович и. н.,
Ковбасенко а. в., Коржевская в.
н., Коржевский л. в., Кошевой в.
н., Кривошей л. г., Мельник т. г.,
новосельская н. в., Пашкова л.
в., Подрубайло а. М., сержантов
г. н., скира а. Б., Шкляревская д.
в.

Правление Украинского сою-
за ветеранов афганистана (вои-
нов-интернационалистов) искрен-
не поздравляет всех медицин-
ских работников Украины, кото-
рые, несмотря на «ветры
перемен», «песчаные бури» ре-
форм в медицине, продолжают
добросовестно, а зачастую бла-
готворительно, оказывать всю
посильную медицинскую помощь
ветеранам.

Желаем вам, дорогие наши
спасатели и спасители, самим вы-
держать и пережить эти не лучшие
дни в жизни нашего сообщества.

С. ЧервонопиСкий.

(окончание.
начало на 1-й стр.)

відБУвсЯ цей визначний у
духовному житті моло-

дого покоління захід з благо-
словення Блаженнійшого Ми-
трополита Київського і всієї
України онуфрія у Києво-Пе-
черській лаврі. синодальний
відділ УПЦ з соціально-гумані-
тарних питань провів гала-кон-
церт з благодійною метою для
своїх найменших підопічних:
дітей-сиріт, з обмеженими фун-
кціональними можливостями і
дітей воїнів оос.

Конкурс проводився серед
вихованців недільних шкіл з різ-
них куточків України. і серед них
продемонстрували свій ми-
стецький рівень шепетівчани –
п’ятнадцять учнів недільної
школи при храмі мучениць віри,
надії, любові та матері їх софії,
настоятелем якого є воїн-«аф-
ганець», протоієрей анатолій
вересюк,  під керівництвом і на-
ставництвом протоієрея, отця
Федора вересюка та вчительки
неоніли Малаціон.

вихованці недільної школи
стали переможцями у театраль-
ній номінації. Їх театральну по-

становку «христос є любов»
схвально оцінено компетентним
журі. За свої старання й таланти
шепетівчани удостоєні третього
місця серед двох сотень учас-
ників. Їм вручили музичний
центр.

— Конкурс проходив онлайн
у трьох номінаціях: театраль-
ному, хоровому та художньому.
діти з усієї України надсилали
на конкурс відео своїх виступів.
Загалом брали участь понад
200 колективів. а на завер-
шення відбувся великий гала-
концерт, – розповів протоієрей,
отець Федір вересюк. – і ці ви-
ступи несли велику радість як
діткам з особливими потре-
бами, так і учасникам, які відчу-
вали всю важливість події з її
духовним змістом і силою
добра.

хочеться висловити велику
вдячність усім благодійникам,
які у міру своїх можливостей
підтримали дітей. діти, які взяли
участь у фестивалі, – наше май-
бутнє. віримо, що світ врятує
добро, наша віра, любов і надія.

в. ваСиленко.

ПЕРЕМОЖНІ «ДЗВІНОЧКИ»
Фестиваль

анатоліЙ григоровиЧ на-
родився 23 травня 1941

року в селі селище літинського
району вінницької області.

випускник факультету жур-
налістики Київського держав-
ного університету ім. т. г. Шев-
ченка. Після завершення до-
нецького вищого військово-по-
літичного училища – кадровий
офіцер у військовій журналі-
стиці.

серед місць служби – групи
радянських військ у Чехосло-
ваччині, Польщі, німеччині, по-
лігон ядерних випробувань на
архіпелазі нова Земля. З лю-
того 1980 по травень 1981 року
проходив службу в обмеже-
ному контингенті радянських
військ в афганістані: командир
109-го агітаційного загону 40-ї
загальновійськової армії, ре-
дактор газети 108-ї мотострі-
лецької дивізії.

У 1991–2010 – голова спілки
учасників бойових дій в афгані-
стані міста вінниці.

автор більше 20 книг, зо-
крема, Книги Пам’яті загиблих
в афганістані воїнів вінницької
області «Чорний тюльпан»
(1998), «Чорний тюльпан-2»
(2012), «Ми пройшли AFGAN»
(1999), «Повірка, або «афганці»
вінниці» (2000, 2002), «авіа-
тори. Книга пам'яті про загиб-
лих в афганістані військових
авіаторів» (2004), «вінничани –
воїни-інтернаціоналісти, воїни-
миротворці» (2008), «аф-
ганська неоголошена війна, або
20 років по тому» (2009), «в со-
ставе ограниченного контин-
гента» (2013).

Заслужений журналіст Ук-
раїни (2000 р.).

За активну громадську ді-

яльність і журналістську твор-
чість нагороджений медаля-
ми й відзнаками Української
спілки ветеранів афганістану.
лауреат обласних журна-
лістських премій імені Ко-
стянтина гришина (1998) за
книгу «Чорний тюльпан» та
імені олександра гетьмана
(2010), відзнаки національної
спілки журналістів України
«Золоте перо» (2010), літера-
турно-мистецької премії
«Кришталева вишня» (2010)
за книгу «Коріння, або Ми –
діти України».

правління української Спіл-
ки ветеранів афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів),
правління вінницької облас-
ної Спілки ветеранів війни в
афганістані, колеги – керів-
ники громадських «афгансь-
ких» організацій області,
учасники бойових дій щиро
вітають ювіляра з днем на-
родження!

вітаємо бойового това-
риша з ювілеєм. Бажаємо
доброго здоров’я, сімейного
благополуччя та всіляких га-
раздів. успіхів у всьому!

золоте перо вінниЧан
Заслуженому журналісту

України, учаснику бойових
дій в афганістані анатолію
Гончару – 80!

Голова херсонської
обласної організації ук-
раїнської Спілки вете-
ранів афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів)
володимир Миколайо-
вич Білий  успішно захи-
стив дисертацію і йому
присуджено науковий
ступінь кандидата сіль-
ськогосподарських наук.
Бажаємо успішного вті-
лення всіх творчих і нау-
кових задумів, наснаги
в подальшому профе-
сійному зростанні у
майбутніх наукових по-
шуках! 

преС-СлужБа
хоо уСва.

Вітаємо!

ЙШлосЯ про соціальну підтримку воїнів-«афганців», їніх
родин і сприяння в діяльності  організації. Зокрема, олек-

сандр Янковський зазначив, що торік матері, сини яких загинули
під час неоголошеної війни в афганістані, вперше не отримали
грошової допомоги. нині на Киїщині мешканє 45 таких жінок.

олександр Янковський акцентував увагу й на підтримці ді-
яльності громадської організації, говорив про необхідність вне-
сення змін до програми «турбота», аби громадські організації
ветеранів змогли сплатити кошти за комунальні послуги примі-
щення, в якому розташовуються.

«Ми підтримуватимемо воїнів-«афганців», а тому ініціюва-
тиму, аби депутати внесли необхідні зміни до комплексних
цільових програм», – підбила підсумки зустрічі заступниця го-
лови Київської обласної ради тетяна семенова.

ПІДТРИМУЮТЬ ВЕТЕРАНІВ Заступниця голови Київської обласної ради Тетяна
семенова провела робочу зустріч із головою Київської
обласної організації Української спілки ветеранів аф-
ганістану олександром Янковським.

із покоління в покоління

голова громадської органі-
зації Московського район-

ного відділення харківської місь-
кої спілки ветеранів афганістану
Микола овчаренко провів для
гостей екскурсію й розповів про
численні експонати, зібрані в
музеї за довгі роки. 

З початком бойових дій на
донбасі багато «афганців» від-
правилися на фронт і деякі заги-
нули там. Їм у музеї присвячено
екскурсію. ті ж, хто залишилися в
тилу, продовжують надавати  во-

лонтерську допомогу воїнам на
передовій.

ігор терехов подякував вої-
нам-інтернаціоналістам за ак-

тивну життєву позицію. «на вашу
долю випало дві війни: одна –
афганська, а друга – та, яка йде
зараз. Подвиг, який ви здійснили
в афганістані, має передаватися
з покоління в покоління, щоб
наші діти та онуки не забували
про це. ви добре знаєте, що таке
війна, і тому зараз допомагаєте
бійцям оос. Я вдячний вам за
те, що ви зробили колись в афга-
ністані, і за те, що робите зараз.
Міська влада, я особисто підтри-
муватимемо вас всім, чим змо-
жемо. У нас завжди були хороші
дружні стосунки, і вони продов-
жуватимуться», – наголосив ігор
терехов.

секретар харківської
міської ради ігор Терехов
відвідав Музей-діораму вої-
нів-інтернаціоналістів.

В організаціях УСВА
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6 ТреТій ТосТ
Афганистан сегодня

Украина вывела из афга-
нистана своих военнослужа-
щих, участвовавших в мис-
сии наТо «решительная под-
держка». об этом говорится
в заявлении Генерального
штаба всУ.

За ПоЧти 20 лет военного
присутствия сШа, по офици-

альным данным, потеряли в афга-
нистане около 2400 военных. также
погибли несколько тысяч подряд-
чиков из частных военных компа-
ний, которые оказывали американ-
ской армии беспрерывную под-
держку. афганские силы безопас-
ности потеряли более 60000
человек. стоимость военной опе-
рации сШа в этой стране соста-
вила по меньшей мере $1 трлн:
большая часть средств ушла на
поддержку военной операции,
около 10-15% отошли правитель-
ству афганистана на реконструк-
цию страны.

Мнения об оценке американ-
ской военной кампании в афгани-
стане расходятся. с одной сторо-
ны, успехи есть: бен ладен мертв,
а «аль-Каида» больше не совер-
шала серьезных нападений на
сШа. с другой – выход американ-
цев до сих пор создает ряд угроз
(эскалация насилия, рост терро-
ризма, появление беженцев). Это
значит, что несмотря на крупную
финансовую и вооруженную под-
держку, Западу так и не удалось
создать безопасную обстановку в
стране.

обоснованные переживания по-
являются, поскольку уходит и нато. 

талибан силен, как никогда, и
растет угроза расширения влия-
ния террористов. действующему
афганскому правительству не хва-
тает сил, чтобы крепко удерживать
власть.

однако сШа и нато уходят, не-
смотря на все угрозы и обстоя-
тельства. директор ЦрУ Уильям
Бернс говорит, что хотя военные
возможности сШа в регионе
уменьшатся после вывода, ва-
шингтон сохранит набор инстру-
ментов для противодействия
терроризму. то есть некоторое
присутствие все же будет: вашинг-
тон собирается продолжать под-
держивать правительство аф-
ганистана; ЦрУ, возможно, оставит
определенное число агентов для
сбора развединформации и борь-
бы с потенциальным возрожде-

нием «аль-Каиды» и ростом влия-
ния иг. также обучение афганских
сил безопасности и обеспечение
безопасности некоторых объектов
может лечь на плечи ЧвК.

и на их помощь действительно
рассчитывает Байден.

Пока вывод войск продолжа-
ется, талибы уже празднуют по-
беду. они заявляют, что их цель –
установить шариат в стране: «Кто
бы ни выступил против нас, мы
будем сражаться против них».

в заявлении по итогам встречи
на высшем уровне, обнародован-
ном главами государств и прави-
тельств, участвовавших в засе-
дании североатлантического со-
вета в Брюсселе 14 июня 2021
года, говорится о том, что миро-
творцы помогли афганистану соз-
дать свои институты безопасности
и предоставили учебную подго-
товку, консультации и содействие
афганским национальным силам
обороны и безопасности; они от-
ныне будут полностью отвечать за
обеспечение безопасности в сво-
ей стране.

вывод войск не означает пре-
кращения отношений с афганиста-
ном, открывается новая глава.
нато будет и далее предоставлять
учебную подготовку и финансовую
поддержку афганским националь-
ным силам обороны и безопасно-
сти, в том числе с помощью Целе-
вого фонда афганской националь-
ной армии. нато продолжит дипло-
матическое взаимодействие и
укрепление партнерства с афгани-
станом.

Участники встречи подчеркнули,
что продолжают поддерживать
мирный процесс, осуществляемый
самими афганцами и под их руко-
водством, и призывают помочь аф-
ганистану прийти к прочному
всеохватному политическому уре-
гулированию, которое положит
конец насилию; гарантирует права
человека всем афганцам, особенно
женщинам, детям и меньшинствам;
поддержит верховенство права;
обеспечит, чтобы афганистан нико-
гда больше не служил прибежищем
для террористов.

К середине июня сШа вывели из афганистана более поло-
вины своих войск. Почти 13 тысяч единиц военного имущества
передано для уничтожения. в распоряжение министерства
обороны афганистана официально передали шесть баз. 

войска УХодят,
угроза расширения влияния террористов остается

в 2007 году третий Прези-
дент Украины подписал

указ, которым разрешил участие в
международной операции нато в
афганистане контингента из 10 во-
еннослужащих Украины. После ко-
личество военных всУ возросло до
21 в 2010-м, 30 – в 2013-м. К концу
2014-го численность украинского
контингента в афганистане была
уменьшена с 30 до 10 военнослу-
жащих. в 2015 году, после прекра-
щения операции нато, пятый
президент утвердил численность
украинского контингента в афгани-
стане в количестве 30 военнослу-
жащих, позже его сократили.

в состав миссии нато в афга-
нистане входил 21 военнослужа-
щий вооруженных сил Украины.
Плановое возвращение состоя-
лось в соответствии с решением
нато по завершению деятельно-
сти миссии, которое было принято
14 апреля.

основными задачами украин-
ского национального персонала
были исполнение обязанностей на
должностях штабных офицеров в
штабе миссии, ведение инженер-
ной разведки путей движения,

объектов и местности, выполне-
ние мероприятий по противодей-
ствию применения самодельных
взрывных устройств и обезврежи-
вание взрывоопасных предметов,
дежурство в составе сил сводного
отряда быстрого реагирования и
тому подобное.

Украинские грузовые самолеты
компании «антонов» привлечены к
перевозке военной техники герма-
нии из афганистана.

Бундесвер в это время остав-
ляет афганистан в рамках вывода
войск нато. в рамках миссии аль-
янса «решительная поддержка»
немецкая армия предоставила
второй по численности контингент
после сШа.

состоялся телефонный разго-
вор министра иностранных дел
Украины дмитрия Кулебы с афган-

ским коллегой Мохаммедом хани-
фом атмаром. Это был первый
контакт глав украинской и афган-
ской дипломатии с 2008 года.

«Украину и афганистан объеди-
няют многолетние связи дружбы и
взаимного уважения. Украинцы
поддерживают афганцев в их
стремлениях восстановить мир в
стране и построить инклюзивное
общество. Пришло время открыть
новую страницу двусторонних от-
ношений на благо наших народов»,
– подчеркнул д. Кулеба.

в свою очередь, атмар поддер-
жал предложение провести в этом
году консультации министерств
иностранных дел с целью обсужде-
ния практических шагов для разви-
тия сотрудничества Украины и
афганистана в политической, тор-
говой, безопасностной и образо-
вательной сферах.

Министры отметили существо-
вание значительных возможностей
для участия украинских компаний в
реализации инфраструктурных
проектов афганистана, в частно-
сти в регионах, пострадавших от
вооруженного конфликта.

глава Мид Украины назвал дру-
гие приоритетные направления со-
трудничества: военно-техническое
сотрудничество, обучение афган-
ских студентов в Украине, поставки
украинских продуктов питания для
обеспечения продовольственной
безопасности афганистана.

Министры также обсудили со-
трудничество Украины и афгани-
стана в рамках международных
организаций, в частности оон.

Украина вЫвела свой
контингент из афганистана

ФронТове ДонеСення
і ДійСніСТь

виявилося, що згідно з фронто-
вим донесенням 22-ї авіаційної бом-
бардувальної дивізії від 12.07.41
бомбардувальник лейтенанта Пиво-
вара в. П. збив фашистський вини-
щувач 27 червня 1941 року біля міста
сокаль львівської області. разом з
командиром загинув екіпаж літака:
стрілець-бомбардир лейтенант ха-
лявкін іван савелійович, повітряні
стрільці-радисти сержанти хайкін
Яків рувимович і ляпін іван Федоро-
вич.

У тому ж бою було збито ще два
літаки з тієї ж ланки: лейтенанта та-
расова дмитра Захаровича і лейте-
нанта ляхова іллі олексійовича.
Бомбардувальники виконали бойове
завдання по нанесенню удару по ко-
лоні ворожої техніки і живої сили на
трасі сокаль–грубешув–томашув,
але були атаковані месершмітами і
збиті.

вирішив організувати пошуки
місця падіння літаків у сокальському
районі, залучивши ветеранську орга-
нізацію гУ дснс України у львівській
області (Штангрет о. с.), курсантів
львівського державного універси-
тету безпеки життєдіяльності за
сприяння голови ветеранської орга-
нізації харчука а. і., пошукову органі-
зацію львівської області «Пам’ять»
(горбач л.). однак пошуки не дали
результатів. Як виявилося пізніше, ін-
формація з фронтового донесення
не відповідала дійсності, а потрібна
обширна інформація була поряд – в
історії екіпажу літака лейтенанта та-
расова д. З. незважаючи на це, я
щиро вдячний львів’янам за пошу-
кову роботу.

одночасно почав займатися по-
шуками родичів членів екіпажів. З

екіпажу Пивовара в. П. знайдено при
активній допомозі ветеранської ор-
ганізації гУ дснс України у Кірово-
градській області (Яцула в. а.) дочку
халявкіна і, с. – олену іванівну во-
робйову,  а також племінника хайкіна
Я. р. – Бориса Михайловича Мазіна.
вони не знали про місце загибелі ро-
дичів. 

У ході пошукової роботи велику
допомогу надала ветеранська орга-
нізація гУ дснс України у дніпропет-
ровській області (Чорногор в. в.) і
завідуюча бібліотекою села Зоря цієї
ж області гавронська с. о. вдалося
встановити, що стрілець-радист із
екіпажу тарасова д. З. молодший
сержант Ковальський сергій івано-
вич не загинув, а вистрибнув з пара-
шутом не у львівській області, а в
сусідній волинській області недалеко
від селища  іваничі й деякий час пе-
реховувався у місцевих жителів.
Потім потрапив у полон, але втік і
продовжував воювати. Після війни
жив і працював у дніпропетровській
області. 

Залишився живий також і лейте-
нант Пахомов П. о. з екіпажу лейте-
нанта ляхова і. о.  Проживав у росії.

Жителі іваничівського району
підтвердили мою здогадку про па-
діння трьох літаків у їхньому районі в
перші дні війни, причому, зазначили
точне місце падіння літака тарасова
д. З. – село древині. Житель цього
села рокитський в. с. повідомив
мені, що його батько відразу прибіг
на місце падіння бомбардувальника і
побачив біля нього тіло пілота з відір-
ваною ногою. він дістав його доку-
менти, прочитав. У цей час до літака
підбігли фашисти і забрали доку-
менти. на жаль, з часом він забув
прізвище члена екіпажу бомбарду-
вальника і, розповідаючи цю історію
сину після війни, зміг назвати дише
місто ростов, з якого той був родом.

Через архівні документи я переві-
рив місце народження всіх 12 членів
екіпажів.  встановив, що тільки один
був родом з ростова Ярославської
області – лейтенант Єрьомін Борис
дмитрович, штурман ланки бомбар-
дувальників, який був на борту літака
тарасова д. З., хоч щодо нього та

стрілка-радиста з цього ж екіпажу
єфрейтора Капустіна дмитра григо-
ровича ходили й інші версії заги-
белі, зокрема, що вони вистрибнули
з парашутами, але на землі їх роз-
стріляли фашисти. тарасов д. З. і
Єрьомін Б. д. поховані на військо-
вому меморіалі у селі іваничі.

таким чином, встановлено район,
де впали всі три  бомбардувальники,
про що повідомлено знайденим ро-
дичам загиблих членів екіпажів.
Зараз проводиться підготовча ро-
бота з проведення розкопок во-
линськими пошуковцями на місці
падіння літаків. 

Герої раДянСькоГо СоЮЗу
Чи проСТо Герої?

У лютому цього року в п’ятому но-
мері львівської газети «експрес»
було надруковано матеріал віктора
дудара «Фантастичні радянські по-
брехеньки», де йшлося про екіпаж
бомбардувальника тарасова д. З. не
можу не відреагувати, оскільки теж
займався вивченням його історії і
маю по ній свою думку.

тарасову д. З. і Єрьоміну Б. д., як
стало відомо у ході пошукової ро-
боти, посмертно було присвоєно
звання героя радянського союзу
саме за цей – останній їхній бій.
Згідно з архівними документами, під-
ставою для присвоєння звання стало

успішне виконання ними бойового
завдання по знищенню нацистських
танків на трасі сокаль–грубешув–то-
машув і те, що після ушкодження лі-
така винищувачем противника
тарасов д. З. направив його на ко-
лону ворожої техніки, наказавши
членам екіпажу вистрибувати з пара-
шутами.

У цій статті львівський  пошуко-
вець андрій Киріянов – співзаснов-
ник го «Пошук літаків в Україні»
стверджує, що ніякого вогневого та-
рану не було «у час тотальних пора-
зок у срср множили подібні брехні,
щоб підняти бойовий дух армії». За
його висновками літак впав у болото,
«…а дорога, якою могли рухатися
танки, на відстані 300-400 метрів від
місця падіння літака».

Я вивчив питання, наскільки доз-
волили мені можливості, в івани-
чівському районі волинської області,
і, дійсно, всі місцеві жителі, з якими
вдалося поспілкуватися, стверджу-
вали, що, за спогадами рідних,  та-
кого тарану не було. 

Я за історичну правду. Це акту-
альна і болюча проблема у нашому
суспільстві. стаття у львівській га-
зеті, починаючи з назви, написана у
зневажливому тоні не тільки до ра-
дянської пропаганди, але й до загиб-
лих членів екіпажу бомбардуваль-

ника, такий тон принижує їх, кидає
тінь на пам’ять про реальних офіце-
рів і солдат, які з честю виконали бо-
йове завдання.

хоч тарасов д. З. і Єрьомін Б. д.
не здійснювали таран ворожої ко-
лони, я  вважаю їх і героями радянсь-
кого союзу, і просто героями з
великої літери. 

вони летіли на виконання бойо-
вого завдання з аеродрому базу-
вання у місті саки без прикриття
винищувачів і розуміли, що летять
майже на вірну смерть. вони вико-
нали бойове завдання, проявивши
при цьому мужність і героїзм, від-
дали найдорожче, що у них було, –
життя.

Якщо вони стали заручниками ра-
дянської пропаганди, то не потрібно
тепер робити їх заручниками антира-
дянської пропаганди. Якщо комусь
хочеться покритикувати радянську
дійсність – критикуйте скільки за-
вгодно, але не зачіпайте людей, які
не винні в її негараздах.

розповідаючи про мужність і ге-
роїзм військовослужбовців, не можу
не згадати також про долю дружини
лейтенанта халявкіна і. с. із екіпажу
бомбардувальника лейтенанта Пи-
вовара – глафіри Кононівни зі слів
їхньої дочки олени іванівни вороб-
йової. Мама померла,  її взяв на ви-
ховання генерал Козлов.

генерал Козлов д. т. (1896–1967)
був відомим воєначальником у Чер-
воній армії. службу почав ще у
царській армії. У міжвоєнний період
– командир полку, начальник штабу,
командир стрілецької дивізії.

Під час служби у Житомирі і ново-
град-волинському наприкінці 30-х
років у нього в квартирі бували відомі
воєначальники тухачевський, Карби-
шев, Якір та інші. глафіра накривала
їм стіл. Перед війною вона вийшла
заміж за військового – халявкіна і. с.

У роки війни генерал командував
військами Закавказького, Кавказь-
кого і Кримського фронтів. Після
війни генерал-лейтенант д. т. Козлов
командував Білоруським військовим
округом. 

робота з пошуку родичів усіх
інших членів екіпажів триває, і, хо-
четься сподіватися, принесе резуль-
тати.

Борис ДуЧенко,
член всеукраїнської

громадської організації
«Закінчимо війну». 

Дата

загинУли заради перемоги
80 років тому розпочалася найкривавіша війна в історії людства

У серпні минулого року
до мене звернулася гро-
мадянка німеччини, ко-
лишня жителька Києва
Маргарита віталіївна Пи-
вовар. вона попросила
знайти місце поховання її
батька – Пивовара віталія
Павловича, який загинув
27 червня 1941 року в
львівській області. Через
оБД «Меморіал» перевірив
інформацію. 
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иМена и ФаМилии пав-
ших воинов установ-

лены благодаря уникальной
находке – тетради, в которой
вел записи один из медиков
санитарной части. Пред-
полагается, что это был из-
вестный советский военврач,
хирург полевого госпиталя
степан Беляев. в тетради со-
брана  информация о 200 по-
гибших и более 500 содер-
жавшихся в лагерне военно-
служащих, чьи судьбы еще
предстоит уточнить.

Фамилии 106 погибших
красноармейцев уже прошли
сверку и увековечены на па-
мятных плитах мемориала.
Этому поспособствовала кро-
потливая работа местного
поискового отряда «развед-
чики воинской славы», сту-
дентов Полоцкого госуни-
верситета, специалистов но-
вополоцкого горисполкома,
военного комиссариата По-
лоцкого, россонского рай-
онов и города новополоцка
республики Беларусь. 

в списке военнослужащих,
погибших в 1942 году в Боро-
вухе Полоцкого района ви-
тебской области, который
прислали энтузиасты по-
искового отряда, 53 уро-
женца Украины.

организация ветеранов
Украины совместно с Укра-
инским союзом ветеранов
афганистана (воинов-интер-
националистов) и органами
местной власти проводит ак-
тивную работу по розыску
родственников погибших
воинов, чтобы сообщить о
судьбах близких им людей,
считающихся до наших дней
пропавшими без вести.

Благородная работа, в
первую очередь в Запорож-
ской и винницкой областях,
дала первые результаты:
найдены родственники рядо-
вых Плотникова н. М., Зам-
кова и. П., Чекалова в. Ф.,
Кузика и. н. Это, в основ-
ном, их внуки и внучки,
внучатые племянники и пле-
мянницы. 

Прошло по жизни четыре
поколения наших соотече-
ственников, но память о по-
гибших воинах бережно
хранится в каждой семье.

Местные власти Беларуси
пригласили украинцев посе-
тить место страданий и ги-
бели более 29000 советских
воинов и местных жителей. в
1944 году в Боровухе оста-
лось только 5 дворов, 245 –
были сожжены нацистами.
все выразили готовность в
современных условиях, пол-
ных ограничениями, отло-
жить свои дела и отдать дань
памяти защитникам отече-
ства, ставшим жертвами ми-
ровой войны.

пресс-служба уСва.

в республике Беларусь
на мемориальном комплек-
се «Звезда» в 2021 году
увековечили имена 67
жертв стационарного ла-
геря для военнопленных и
мирных граждан «Шталаг-
354», действовавшего на
оккупированной террито-
рии Беларуси в н.п. Боро-
вуха в годы великой оте-
чественной войны.

в памяти ЧетЫреХ поколений
ищем родственников воинов, погибших во второй мировой войне

1 рядовой кузик 
иван николаевич 1921 17.03.1942 винницкая обл., томашпольский р-н, с. раково

2 старшина Сикорский винницкая обл., Берский р-н, Ялтушково. 
Михаил иванович 1912 18.03.1942 Призван Каменским рвК свердловской обл.

3 рядовой шевчук 
василий васильевич 1921 04.03.1942 винницкая обл., гайсинский р-н, с. Жарденовка

4 рядовой Бабак днепропетровская обл., Павлоградский р-н, с. Марьевка. 
иван константинович 1905 04.03.1942 Призван Юргинским рвК новосибирской обл.

5 рядовой Топало днепропетровская обл., Пятихатский р-н, с. виноградовка.
Семен Терентьевич 1900 14.03.1942 Призван лохвицким рвК Полтавской обл.

6 рядовой Булин
николай Матвеевич 1915 02.03.1942 сталинская обл., Макеевский р-н, с. Мосино

7 рядовой Галаган  сталинская обл., ольгинский р-н, с. валерьяновка.
николай иванович 1922 14.03.1942 Призван волновахским рвК

8 рядовой Мостовой 
Григорий павлович 1914 20.02.1942 сталинская обл., тельмановский р-н, с. н. Михайловка

9 рядовой никитин 
илья иванович 1911 09.03.1942 сталинская обл., Мангушский р-н, с. Мангуш

10 Младший лейтенант Степаненко 
иван антонович 1912 28.02.1942 Житомирская обл., Чудновский р-н, с. Большие Коровинцы

11 рядовой Замков 
иван павлович 1923 20.03.1942 Запорожская обл., Приазовский р-н, с. строгановка

12 рядовой плотников 
николай Максимович 1916 10.03.1942 Запорожская обл., веселовский р-н, с. Матвеевка

13 рядовой Чекалов
василий Федорович 1910 (12) 25.02.1942 Запорожская обл., Пологовский р-н, с.Конские раздоры

14 рядовой шмаков 
Семен леонтьевич 1920 11.03.1942 Запорожская обл., васильевский р-н, с. скельки

15 рядовой Грицута
архип евдокимович 1911 04.03.1942 Киевская обл., Звенигородский р-н, с. неморож

16 рядовой игнатенко Киевская обл., иванковский (розважевский) р-н,
константин Григорьевич 1917 03.03.1942 Мокрая Корма

17 рядовой король
Степан антонович 1893 08.03.1942 Киевская обл., Броварской р-н, с. летки

18 рядовой полещук 
Григорий осеянович 1920 (19) 10.03.1942 Киевская обл., тетиевский  р-н,с. тележинцы

19 рядовой Севериненко
иван Сазонович 1920 11.03.1942 Киевская обл., Белоцерковский  р-н, с. Матюши

20 рядовой Грушка
иван никитович 1919 01.03.1942 Кировоградская обл., онуфриевский р-н, с. омельник

21 рядовой Бугаев 
анатолий иванович 1907 23.02.1942 ворошиловградская обл., сватовский  р-н, сватово

22 рядовой Гаркавенко ворошиловградская обл., верхне-тепловский р-н,
Михаил платонович 1914 31.03.1942 с. нижнетеплое. Призван ворошиловградским гвК

23 рядовой Гармаш ворошиловградская обл., Беловодский р-н, с. гармашевка. 
Федот ефимович 1910 (11) 20.03.1942 Призван ворошиловградским гвК

24 рядовой Горох 
пантелей иванович 1910 27.03.1942 ворошиловград

25 рядовой Завгородний
Федор Михайлович 1912 02.03.1942 ворошиловград

26 рядовой Золкин ворошиловградская обл., верхне-тепловский р-н,
павел Сергеевич 1914 05.03.1942 с. нижне-тепло. Призван ворошиловградским гвК

27 рядовой кочегаров  ворошиловградская обл., Бобруйский р-н, с. в-инорец.
яков васильевич 1910 09.03.1942 Призван ворошиловградским гвК

28 рядовой уханев ворошиловградская обл., ровеньковский р-н, с. Б.Каменка.
иван николаевич 1914 02.03.1942 Призван ворошиловградским гвК

29 рядовой Федоренко ворошиловградская обл., Белокурахинский р-н,
павел иванович 1911 23.03.1942 с. демьяновка

30 рядовой Трухан
василий анухриевич 1914 02.04.1942 львовская обл., ляшковский р-н, с. ниновичи

31 рядовой рыжков 
николай ерем. 1919 07.03.1942 николаевская обл., г. новый Буг

32 лейтенант Буряковский
Михаил николаевич 1921 22.04.1942 одесская обл., Коминтерновский р-н, с. Коминтерновское

33 рядовой Мисьяк
яков иванович 1918 23.03.1942 Полтава

34 рядовой подгребельный
иван Степанович 1908 23.03.1942 Полтавская  обл., Зеньковский р-н, с. опошня

35 рядовой Сухарь Полтавская обл., Миргородский р-н, Камышнянский п/с, 
Федор Тимофеевич 1909 01.03.1942 с. остаповка

36 рядовой Топало днепропетровская обл., Пятихатский р-н,
Сергей Терентьевич 1900 14.03.1942 с. виноградовка. Призван лохвицким рвК Полтавской обл.,

37 рядовой Гайдабрус сумская обл., Ульяновский (Белопольский) р-н,
алексей иванович 1920 24.03.1942 вировский с/с, с. виры

38 рядовой патютько сумская  обл., Красногорский (Миропольский) р-н, 
виктор акимович 1911 17.03.1942 с. осоевка

39 рядовой крысюк
Степан Гаврилович 1919 04.03.1942 тернопольская обл., Золото-Потокский р-н, с. соколов

40 Младший лейтенант Белов 
анатолий Сергеевич 1915 06.03.1942 харьков

41 рядовой кутаров
Михаил алексеевич 1909 08.04.1942 харьков

42 рядовой Ткаченко харьковская обл. 
анатолий игнатьевич 1907 24.02.1942 Призван Усть-лабинским рвК Краснодарского края

43 рядовой шапко харьковская обл. Призван ворошиловградским  рвКв
лукьян Макарович 1915 18.03.1942 ворошиловградской обл.

44 рядовой Сухорыба Каменец-Подольская обл., виньковецкий р-н,
Федос(сей) антонович 1915 07.03.1942 с. Крутибороды

45 рядовой векленко
василий елисеевич 1920 28.02.1942 Черкассы

46 рядовой Грицута
архип евдокимович 1921 04.03.1942 Черкасская обл., Звенигородский р-н, с. неморож

47 рядовой астапенко 
петр иванович 1896 28.03.1942 Черниговская обл., добрянский р-н, с. александровка

48 рядовой жалей 
василий романович 1907 14.03.1942 Черниговская обл., нежинский р-н, с. верпиевка

49 рядовой Булюк
петр иванович 1901 25.03.1942 Черниговская обл., Коропский р-н, с. Буденовка.

50 рядовой куприенко 
Сергей иванович 1894 (96) 23.03.1942 Черниговская обл., семеновский р-н, с. Жадово-2

51 рядовой лось 
александр николаевич 1901 31.03.1942 Черниговская обл., остерский р-н, с. двермерка

52 рядовой лудиренко
остап кириллович 1898 (96) 09.04.1942 Черниговская обл., добрянский р-н, с. алешня

53 рядовой приходько
яков Матвеевич 1903 08.03.1942 Черниговская обл., лосиновский р-н, с. галица

список военнослУЖаЩиХ – УроЖенцев УкраинЫ,
погибших в 1942 г. в «Шталаге-354» (боровуха полоцкого р-на витебской области)

№ воинское Фамилия, Год Дата гибели Место рождения (проживания)
п/п звание имя, отчество рождения
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«афганці» Заставнівщини  (Чернівецька область) відвідали
могили своїх загиблих побратимів – воїнів-інтернаціоналістів,
які у різні роки повернулися в цинкових трунах. З їх загибеллю
понині не можуть змиритися матері, дорогі та близькі люди, у
пам’яті яких вони молоді, світлі, веселі й завзяті. Попереду –
життя, юнацькі мрії, цікаві плани, але не судилося…

Управління у справах мо-
лоді та спорту Шепетівської
міської ради на чолі з ната-
лією стасюк разом з Шепе-
тівською сва сім років
поспіль з нагоди Міжнарод-
ного дня захисту дітей орга-
нізовують велопробіг за
маршрутом: центр міста –
зона відпочинку біля дороги
Шепетівка–новоград-во-
линський.

в Бердянске три человека
спасли жизнь детей, тонув-
ших в море. 7-летнего маль-
чика и 9-летнюю девочку
удалось реанимировать. 

врятУвав побратимів У бою

УЧасниКи поклали квіти до
пам’ятника у Заставні, де

викарбувано прізвища семи за-
гиблих земляків.

Перша зупинка – село Шубра-
нець, куди з пекельної азійської
країни не повернувся ростислав
оліовський. на жаль, через недугу
на місцевий цвинтар не прийшла
мама – антоніна іванівна Кропель-
ницька. З представниками район-
ної організації Усва зустрілися
сестри – тетяна та ірина.

далі – Погорілівка. на місце-
вому цвинтарі спить вічним сном
олександр іванчак. Бойових по-
братимів сина завжди була рада
бачити мама, але у березні і вона
покинула цей світ. на зустріч при-
йшов брат Микола з дружиною і
дітьми.

до василева не повернулися
тарас Бабич і Михайло довбня. на
жаль, і їхні батьки пішли з життя. З
воїнами-«афганцями» зустрілися
сестра тараса Бабича – Марія,
племінник Михайла довбні – сер-
гій з дітьми, голова Кадубовецької
тг М. Катеринчук.

У селі хрещатик гостей чекала
мама степана Мороза – ганна ва-
силівна, вся велика родина, голова
Кадубовецької тг М. Катеринчук і
староста М. Косоловська.

У війні в афганістані загинув
степан лучик із Звенячина. Бойо-
вих побратимів сина зустріла
мама Марія дмитрівна з неві-
сткою галиною.

Матерям надали матеріальну
допомогу від Чернівецької рай-
держадміністрації (кошти вручив
перший заступник голови с. Фалі-
бога, який брав участь у поїздці),
районної організації Усва.

Заставнівська спілка ветеранів
афганістану щиро дякує голові
Юрковецької тг в. Шаферу, голові
Чернівецької райдержадміністра-
ції д. Козарійчуку та його пер-
шому заступнику с. Фалібозі,
родинам загиблих бойових по-
братимів. щиро вдячні М. тофану
та в. Бідулько  за наданий для по-
їздки транспорт.

василь СТеЦЮк,
голова Заставнівської 

районної організації уСва. 

КаК сооБщает Pro Ber-
dyansk.biz, стали известны

имена спасителей – отдыхаю-
щих санатория «нефтехимик
Украины».

Бывший работник шахты из
днепропетровской области
роман Борисенко спал на пляже,
когда его разбудила перепуган-
ная женщина – мама одного из
детей. дети были далеко от бе-
рега. Мужчина вынес на руках
мальчика.

– Женщина растолкала меня с
криками «спасите». Шторм, дети
– далеко, я зашел в море и по-
плыл. Мальчик находился го-
раздо дальше девочки, двое
мужчин плыли с ним, потом они
посадили ребенка мне на плечи.
с пацаном я приплыл, а на бе-
регу девочке уже делали искус-
ственное дыхание, – вспоминает
роман.

девочке оказывал помощь
другой отдыхающий. По словам
очевидцев, родители ребенка
кричали, чтобы он ее не трогал,
но мужчина, несмотря ни на что,
продолжал проводить реанима-
ционные мероприятия, и это ему
стоило невероятных усилий: у
него одна нога, на другой – про-
тез. Этим спасателем оказался
сергей Шинкорук (на снимке).

– Я после обеда шел в корпус,
услышал крики о помощи, подо-

шел, смотрю, девочка лежит,
начал спасать – долго не думал,
– вспоминает житель днепро-
петровской области, участник
боевых действий в афганистане
сергей Шинкорук.

Помогать ему принялась мед-
работник из Запорожья вален-
тина николаева.

– Мужчина активно оживлял,
девочку, делая массаж сердца и
искусственное дыхание. Это
очень трудно, имея такую инва-
лидность. Позже мы менялись с
ним и другими отдыхающими,
которые оказывали экстренную
помощь, – рассказала она.

спасатели детей героями
себя не считают, потому что, го-
ворят, сделали то, что на их
месте сделал бы каждый.

відКоли винайшли велоси-
пед спливло чимало часу.

З роками популярність його
тільки росте. а змагання з вело-
спорту стали невід’ємним атри-
бутом нашого часу. але, в ос-
новному, використовують вело-
сипед для подорожей та актив-
ного відпочинку.

Цього року на старт вийшли
близько 150 учасників велопро-
бігу. Більшість з них – діти. до-
лучилися до них і учні недільної
школи та молодь храму віри,
надії, любові та їх матері софії
на чолі з протоієреєм Федором
вересюком, який благословив
учасників події, та воїном-«аф-
ганцем», настоятелем храму
протоієреєм анатолієм вересю-
ком.

У зоні відпочинку велосипе-
дистів чекали справжній козаць-

кий куліш і рибна юшка, які при-
готували члени Шепетівської
спілки ветеранів афганістану

віктор Метельський, валерій Ко-
согов, валерій лук’янчук, олек-
сандр гурінович і голова ор-
ганізації валерій окорський.
Куліш був нарозхват, та й рибна
юшка виявилася смачною: на
прохання учасників велопробігу
довелося зварити її ще один
казан.

велику вдячність організатори
висловили екіпажам швидкої до-
помоги і поліцейському патрулю,
які супроводжували велосипеди-
стів, а також усім тим, хто долу-
чився до цієї події.

володимир пипиЧ,
член шепетівської Сва,

учасник бойових дій
в афганістані.

і козацький кУліШ, і рибна юШка

бУковинці пам’ятають 

Наши не подведут!

помог афганский опЫт

Спорт і відпочинок

Про Це роЗПовів органі-
затор змагань, директор

Будичанської школи станіслав
терновий. Цей турнір прово-
диться понад 30 років поспіль.

«Микола Бричник народився у
нашому селі в родині, де вихову-
валося семеро дітей. Після закін-
чення нашої школи юнака
призвали до армії. Його вій-
ськова служба проходила в афга-
ністані, де він і загинув. У школі
оформлено музейний куточок з
матеріалами про життєвий шлях
Миколи. Учні знають біографію
мужнього односельця, відвідують
і доглядають його могилу. Ми за-
вжди зберігатимемо пам'ять про

героя-земляка», – говорить ди-
ректор школи.

Перед початком футбольних
змагань біля пам’ятника Миколі
Бричнику в центрі села відбувся
мітинг-реквієм. хвилиною мов-
чання присутні вшанували
пам'ять усіх загиблих земляків,
які не повернулися живими з аф-
ганістану, а також героїв но-
вітньої історії України, котрі
загинули на сході держави, захи-
щаючи її незалежність і територі-
альну цілісність.

«Микола Бричник загинув у
афганістані 20-річним, ціною
власного життя рятуючи своїх по-
братимів у кровопролитному
бою, – розповідає голова Чуд-
нівської спілки воїнів-«афганців»
володимир сусол. – За мужність
і відвагу він був нагороджений
орденами та медалями. Його
життєвий шлях, хоча й такий ко-
роткий, але героїчний, слугує
прикладом для теперішнього мо-

лодого покоління. Футбольний
турнір, який щороку проходить у
Будичанах, має не стільки спор-
тивне, скільки патріотичне спря-
мування, що дуже важливо
сьогодні».

У футбольному турнірі взяли
участь 7 команд. Перехідний
кубок вибороли футболісти села
Карпівці (вільшанська громада),
друге місце посіли місцеві гравці
з Будичан,  третє –  села стовпів
(Чуднівська громада). Усіх учас-

ників відзначили грошовими пре-
міями.

до організації футбольних
змагань долучилися і надали ма-
теріальну підтримку родина Ми-
коли Бричника, Чуднівська спілка
воїнів-«афганців», спілка учасни-
ків оос-ато, Чуднівське ко-
зацьке товариство ім. северина
наливайка та інші спонсори.

За патріотичне виховання мо-
лоді та багаторічну організаційну
роботу в проведенні футболь-
ного турніру директора Буди-
чанської школи станіслава
тернового нагородили медаллю
«За заслуги» від Української
спілки ветеранів афганістану.

У селі Будичани на Житомирщині провели традиційний турнір
з міні-футболу на кубок пам'яті воїна-»афганця» Миколи Брич-
ника, котрий ціною власного життя врятував побратимів у бою.

побратиме, це наша з тобою газета!
ПЕРЕДПЛАТА-2021

Триває передплата на загальнодержавні періодичні видання.
газету Української спілки ветеранів афганістану (воїнів-інтернаціо-

налістів) «ТреТій ТоСТ», де  друкуються законодавчі матеріали з пи-
тань соціального захисту сімей загиблих військовослужбовців,
інвалідів війни, учасників бойових дій, юридичні консультації, мате-
ріали про життя і роботу організацій Усва (територіальних, місцевих,
районних), спогади, проза і поезія, можна оформити за Каталогом пе-
ріодичних 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 до-

ставки 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»
своєчасною передплатою.

преС-СлужБа уСва.
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