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У Верхньодніпровську на Дніпропетровщині урочисто
відкрито пам’ятник загиблим в афганістані, захисникам
України.

Звернення до керівництва держави

Побратиме! нашій газеті – 30 років!

З 1 липня 2021 р. у зв’язку із підвищенням прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 грн до 1
854 грн підвищується: мінімальна пенсія, надбавки до пенсій
за понаднормовий страховий стаж, щомісячна державна ад-
ресна допомога до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії
за особливі заслуги.

За ПіДТРиМки депутатів київської міської
ради олени овраменко, олександра Мі-

щенка, Юрія Зубка, Володимира Гончарова, Та-
раса криворучка, Юрія Федоренка, олеся
Маляревича виконавці побували у підрозділах, де
дали п’ять концертів, під час яких своїми піснями
і живою музикою неабияк порадували бійців різ-
них силових структур.

Це був справжній подарунок для наших захис-
ників, який стався завдяки допомозі небайдужих
ветеранів київради й за підтримки УСВа. а ще вій-
ськовослужбовцям привезли гостинці від учнів
столичних шкіл №180 і №4.

Прес-служба УСВА.

Воїни-«афганці» – українській армії

сПівочий десант

Творчий десант у складі Заслужених артистів
України олени Гончарук, Тетяни Кисляк і олек-
сандра Кота у супроводі активіста Української
спілки ветеранів афганістану Володимира юр-
ченка вже вкотре відвідав зону проведення оос.

У ЗахоДі брали участь керівництво міста і району, голова
Української Спілки ветеранів афганістану Сергій Черво-

нописький, учасники бойових дій в афганістані – нині обидва ге-
нерали й керівники обласних ГУ: національної поліції  – анатолій
Щадило, ДСнС – андрій кульбач. а ще були присутні обласний
військовий комісар анатолій Пікало, начальник відділу Мінветера-
нів олексій корж, очільники обласної і місцевих організацій УСВа.

Міський голова Геннадій лебідь зазначив: «Битви закінчуються,
а історія вічна. Пішла в історію й афганська війна. але в пам’яті
людській їй ще жити довго, тому що вона написана кров’ю солда-
тів і сльозами матерів. Покоління, обпалене її вогнем, як ніхто за-
своїло військові та моральні уроки цієї війни. нехай же гірка
пам'ять про неї буде нагадуванням майбутнім поколінням про те,
яке це щастя – жити під мирним небом!».

Сергій Червонописький вручив заслужені відзнаки УСВа вете-
ранам афганістану, аТо-ооС, художнику-архітектору Петру Ма-
ковецькому, голові асоціації сільгоспробітників Верхньодніпров-
ської громади івану Романцю.

Прес-служба УСВА.

нагадування майбутнім Поколінням

СПільноТа ветеранів воєн,
медичних працівників не-

одноразово зверталася до вас з
приводу недопущення руйну-
вання медичної допомоги вете-
ранам воєн і мережі госпіталів, де
вони лікуються.

Відповідно до статті 3 Закону
України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслугову-
вання населення» із змінами №
524-IX від 04.03.2020 р. права і
гарантії в сфері охорони здо-
ров’я, що стосуються медичного
обслуговування, забезпечення
лікарськими засобами, перед-
бачені іншими законами
України для певних категорій
осіб, фінансуються за окремими
програмами за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що нині дер-
жавні програми гарантій та відпо-
відні програми місцевих бюд-
жетів, які передбачають ком-
плексне медичне обслуговування
ветеранів війни, не діють. на рівні
обласних рад програми відсутні.
Як наслідок, починаючи з 2020
року категорії ветеранів війни
залишилися без гарантованих
державою пільг з медичного
обслуговування.

на зазначені категорії осіб по-
ширюються пільги щодо медич-
ного обслуговування, перед-
бачені Законами України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту», «Про реабі-
літацію інвалідів в Україні», «Про
основи соціальної захищеності
осіб з інвалідністю в Україні»,
«Про соціальний захист дітей
війни», «Про жертви нацистських
переслідувань», «Про реабіліта-
цію жертв політичних репресій в
Україні», «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», а також указами
Президента України та іншими
підзаконними актами.

але запропонована модель
надання медичних послуг у
межах Програми медичних га-
рантій не враховує специфіку
роботи таких державних (ко-
мунальних) закладів як госпі-
талі для ветеранів війни.

необхідно повернутися до
бюджетного фінансування госпі-
талів ветеранів війни або розро-
бити нСЗУ програму надання
медичної допомоги ветеранам
воєн «Ветеран війни» (цей пакет
обговорити з директорами госпі-
талів ветеранів війни, головами
ветеранських організацій).

Госпіталі, по суті, поєднують
надання ветеранам війни ком-
плексу послуг первинної допо-
моги, вторинної (спеціалізо-
ваної) і медичної реабілітації у
більшому обсязі, ніж ті, що за-
пропоновані нСЗУ.

не руйнуйте госПіталі
для ветеранів воєн!

ветерани війни залишилися без гарантованих державою
пільг на медичне обслуговування, а спеціалізовані
заклади для їх лікування приречені на закриття

Президенту України ЗеленсьКоМУ В. о.
Голові Верховної Ради РаЗУМКоВУ Д. о.
Прем’єр-міністру України ШМиГалю Д. а.
Міністру охорони здоров’я України ляШКУ В. К.
Т. в. о. голови нсЗУ ВіленсьКоМУ а. Б.

(Закінчення на 2-й стор.)

Також з 1 липня буде вста-
новлено підвищення у роз-

мірі 100 грн до страхової пенсії,
призначеної в 2019–2020 роках,
яка з 2019 року не перераховува-
лася.

Підвищення пенсій з 1 липня
стосуватиметься понад 5 млн пен-
сіонерів.

З 1 жовтня 2021 р. згідно із по-
становою уряду від 22 лютого 2021
р. № 127 «Про додаткові заходи со-
ціального захисту пенсіонерів у
2021 році» буде встановлена щомі-
сячна доплата до пенсії до 400 грн
для пенсіонерів віком 75–80 років.
При цьому мінімальна пенсійна ви-
плата для них встановлюється у
розмірі 2 500 грн за наявності стра-
хового стажу 20/25 років і більше.

Підвищення пенсій з 1 жовтня
стосуватиметься майже 1 млн пен-
сіонерів.

З 1 грудня 2021 р. у зв’язку із
зростанням мінімальної заробітної
плати підвищиться мінімальна пен-
сія за віком для пенсіонерів віком
від 65 років за наявності у них стра-
хового стажу 30/35 років з 2 400 до

2 600 грн (40% від збільшеної МЗП
з 6 500).

Майже 400 тисяч військово-
службовців і правоохоронців отри-
мають з 1 липня додаткові пенсійні
виплати – 2000 гривень. Йдеться,
зокрема, про тих, чиї пенсії при-
значені до 1 березня 2018 року.

крім того, для цієї категорії
одержувачів встановлюється міні-
мальна пенсія на рівні 3854 гри-
вень. а мінімальна пенсія для
учасників бойових дій становитиме
3893,4 гривні.

Таке рішення на засіданні 14 липня
ухвалив кабінет Міністрів України.

«Майже 400 тисяч військово-
службовців і працівників інших ор-
ганів правопорядку отримають
додаткові пенсійні доплати. Як і
було анонсовано, уряд прийняв рі-
шення про підвищення пенсій вій-
ськовим», – зазначив голова уряду
Денис Шмигаль.

Постанова стосується і виплат
для учасників бойових дій, які втра-
тили працездатність. Понад 40 тис.
осіб отримають підвищення майже
в 700 гривень.

Підвищення Пенсійних виПлат

Постанову Кабінету Міністрів України «Про додатковий соці-
альний захист окремих категорій осіб» читайте на 2-й стор.

!!!13 -14-2021_Layout 1  23.07.2021  16:30  Page 1



2 ТРеТій ТосТ
Звернення до керівництва держави

не руйнуйте госПіталі
для ветеранів воєн!

чим підтверджується такий
висновок?

нСЗУ не враховано право са-
мозвернення ветерана в госпі-
таль (нині 33 відсотки звернень
у госпіталь – це самозвернення
ветеранів з метою отримання
лікування, вирішення питань
амбулаторного чи стаціонар-
ного лікування, звернення на
лкк госпіталю з метою сана-
торно-курортного лікування, на-
правлення у МСек тощо).

не враховано специфіку ме-
дичних послуг особам з інвалідні-
стю.

не передбачено, що одним із
важливих методів профілактики
інвалідності є планове стаціо-
нарне консервативне лікування
хворих з ураженнями судин ниж-
ніх кінцівок, опорно-рухового
апарату (тобто нСЗУ вбачає, що
хірургічне відділення повинно
лише оперувати, проте госпіталі
ветеранів війни здійснюють ще
консервативне лікування хірур-
гічної патології).

не враховано діяльність госпі-
талів з профілактики інвалідизую-
чої патології (порушується прин-
цип профілактики ускладнень,
медикаментозної реабілітації ін-
валідизуючих і супутніх захворю-
вань, чим завжди керувалися
лікарі госпіталів у роботі з ветера-
нами війни). Тобто диспансер-
ного спостереження за методо-
логією нСЗУ не існує.

не враховано діяльність госпі-
талів з обстеження й направ-
лення ветеранів війни у МСек.

не відпрацьовано весь пакет
медичних гарантій, крім пріори-
тетних, і оплата за них (про-
цедура оплати медичних послуг
ветеранам війни, учасникам бо-
йових дій, бійцям аТо-ооС за
рахунок поліморбідності захво-
рювань, стресового стану здо-
ров’я повинна здійснюватися за
підвищеним коефіцієнтом Про-
грами медичних гарантій 2020–
2021 нСЗУ).

У зв’язку із ситуацією, що
склалася, триває скорочення ме-
дичного персоналу госпіталів,
пов’язано це з відсутністю на-
лежного фінансування (фінансу-
вання здійснюється за глобаль-
ною ставкою).

не враховано надання фізіоте-
рапевтичного реабілітаційного
лікування. Відбувається скоро-
чення й закриття фізіотерапев-
тичних відділень, які створю-
вались у госпіталях протягом 35
років, ними впроваджено майже
140 методик лікування, вже кон-
курують із санаторно-курорт-
ними закладами. У 94% вете-
ранів, які отримали фізіотерапев-
тичне лікування, значно кращі ре-
зультати, скорочується вартість і
термін лікування.

не враховано у запропонова-
них видах медичної реабілітації
структуру інвалідності в Україні.
Поняття медичної реабілітації,
запропоноване нСЗУ, не перед-
бачає необхідності профілактич-
ного лікування, а також окремих
підходів до реабілітації людей з
інвалідністю, адже у кожного є
програма індивідуальної реабілі-
тації, яку видає МСек. Психоло-
гічна реабілітація для учасників
аТо нСЗУ взагалі не перед-
бачена.

не враховано також специ-
фіку контингенту госпіталів (ос-
новна частина пацієнтів – особи

поважного віку, люди з інвалідні-
стю, особи з післятравматич-
ними стресовими розладами).
Тому часто виникає потреба кон-
сультативного огляду стаціонар-
ного хворого спеціалістами
вузького профілю – оторинола-
рингологом, окулістом, уроло-
гом, психологом.

Утримувати таких спеціалістів
у штаті на умовах нСЗУ чи опла-
чувати консультативну послугу ін-
шому закладу в достатній кіль-
кості госпіталі не мають можли-
вості. Ситуація, що склалася,
призведе до появи принципу лі-
кування однієї хвороби, а прин-
цип індивідуальності хворого
знищується.

Слід наголосити, що фінансу-
вання госпіталів ветеранів війни
здійснювалося виключно за раху-
нок бюджетних коштів, надання
платних послуг у зазначених за-
кладах не відбувалося.

Як вбачається, із запровад-
женням медичної реформи мате-
ріально-технічне забезпечення
госпіталів має здійснюватися за
рахунок плати за медичні по-
слуги, тобто коштів, зароблених
госпіталем за лікування ветеранів
війни, аТо та інших категорій вій-
ськовослужбовців, що викликає
незадоволення і соціальне на-
пруження. Послуга, яка оплачу-
ється нСЗУ, не покриває всіх
витрат.

не передбачено забезпечити
вимоги нСЗУ щодо закупівлі не-
обхідного медичного обладнання
і матеріально-технічного забез-
печення (обслуговування елек-
тронних і протипожежних сис-
тем, утримання споруд тощо).

З наведених проблем напро-
шується єдиний висновок: спе-
ціалізовані лікувальні заклади
для ветеранів воєн приречені
на закриття. Утім, госпіталі ве-
теранів війни здійснюють ме-
дичне обслуговування таких
категорій громадян, право
яких на отримання безплатної
медичної допомоги гаранту-
ється законами України.

на практиці виходить, що
певна частина медичних послуг у
рамках Програми державних га-
рантій фінансуватиметься нСЗУ,
а інша частина послуг оплачува-
тиметься ветеранами за рахунок
власних коштів.

Держава гарантувала цим
категоріям громадян безплат-
не отримання медичної допо-
моги. Програма медичних гаран-
тій повинна передбачити всі по-
слуги, які надаються госпіталями
пільговим категоріям громадян, і,
як наслідок, усі такі послуги по-
винні фінансуватися виключно
за рахунок держави.

Можливо, доцільно було б за-
стосувати статтю 3 Закону Ук-
раїни «Про державні фінансові
гарантії медичного обслугову-
вання населення», відповідно до
якої гарантії у сфері охорони здо-
ров’я, що стосуються медичного
обслуговування, забезпечення
лікарськими засобами, перед-
бачені іншими законами Украї-
ни для певних категорій осіб,
фінансуються за окремими про-
грамами за рахунок коштів дер-
жавного і місцевих бюджетів.

наполегливо просимо перед-
бачити на державному рівні
окрему бюджетну програму фі-
нансування спеціалізованих ліку-
вальних закладів – госпіталів для
ветеранів війни, які надають ме-
дичну допомогу пільговим кате-
горіям громадян.

З повагою і надією –
Володимир МАЗУр,

голова Вінницької обласної організації ветеранів України;
Микола СИтАр,

голова Вінницької обласної організації інвалідів війни,
Збройних Сил та учасників бойових дій;

Петро КИрИліШИн,
голова Вінницької обласної Спілки ветеранів війни

в Афганістані;
леонід ГУМеннИй,

голова Го «Всеукраїнська асоціація ветеранів, інвалідів війни
та волонтерів Ато»;
Валерій бАбійчУК,

директор КнП «Вінницький обласний клінічний госпіталь
ветеранів війни Вінницької обласної ради»,

Заслужений лікар України.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)

З МеТоЮ поетапного зменшення диспропорцій в
розмірах пенсій, призначених військовослужбовцям,
особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ (міліції), поліцейським та деяким
іншим особам, та до прийняття Верховною Радою
України законодавчих актів щодо пенсійного забезпе-
чення військовослужбовців і деяких інших осіб кабінет
Міністрів України постановляє:

1. Установити з 1 липня 2021 р. особам, яким при-
значено пенсію до 1 березня 2018 р. відповідно до За-
кону України “Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
(далі – Закон) (крім військовослужбовців строкової
служби), до розмірів їх пенсій, визначених відповідно
до статей 13, 21 і 36 Закону станом на 1 березня 2018
р., щомісячну доплату в сумі 2000 гривень, яка врахо-
вується під час подальших підвищень розмірів пенсій,
визначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону.

особам, яким призначено (поновлено) пенсію після
1 березня 2018 р., розмір якої обчислено відповідно до
статей 13, 21 і 36 Закону (крім військовослужбовців
строкової служби) з грошового забезпечення, ви-
значеного станом на 1 березня 2018 р. або до цієї
дати, встановлюється щомісячна доплата, перед-
бачена абзацом першим цього пункту.

У разі коли пенсія особам, зазначеним в абзацах
першому і другому цього пункту, переглядалася (пере-
раховувалася) після 1 березня 2018 р., щомісячна до-
плата, встановлена абзацами першим і другим цього
пункту, не виплачується, крім випадків, коли розмір
пенсії після такого перегляду (перерахунку) збіль-
шився менше ніж на 2000 гривень. Якщо сума збіль-
шення пенсії під час її перегляду (перерахування) не
досягала 2000 гривень, щомісячна доплата, перед-
бачена абзацом першим цього пункту, встановлюється
в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Щомісячна доплата, передбачена цим пунктом,
встановлюється у межах максимального розміру пен-
сії, визначеного Законом, починаючи з 1 липня 2021
року.

2. Установити, що у разі, коли щомісячний розмір
пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум ін-
дексації, щомісячної доплати, передбаченої пунктом 1
цієї постанови, інших доплат до пенсій, встановлених

законодавством (крім пенсій за особливі заслуги
перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, при-
значену відповідно до Закону, не досягає 3854 гри-
вень, таким особам встановлюється щомісячна
доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначе-
ного розміру, яка враховується під час подальших пе-
рерахунків пенсій.

3. Пенсійному фонду України забезпечити встанов-
лення з 1 липня 2021 р. виплат, передбачених пунк-
тами 1 і 2 цієї постанови, а також виплат, передбачених
абзацом другим пункту 1 постанови кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бо-
йових дій” (офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст.
1968; 2018 р., № 48, ст. 1675; 2019 р., № 54, ст. 1880)
для учасників бойових дій та постраждалих учасників
Революції Гідності, за матеріалами пенсійних справ.

4. Фінансування виплат, передбачених пунктами 1 і
2 цієї постанови, а також виплат, передбачених абза-
цом другим пункту 1 постанови кабінету Міністрів
України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про встановлення
щомісячної державної адресної допомоги до пенсії
особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бо-
йових дій” (офіційний вісник України, 2010 р., № 57, ст.
1968; 2018 р., № 48, ст. 1675; 2019 р., № 54, ст. 1880)
для учасників бойових дій та постраждалих учасників
Революції Гідності, здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, що передбачені за програмою
2506080 “Фінансове забезпечення виплати пенсій,
надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пен-
сійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного
фонду”.

5. В абзаці другому пункту 1 постанови кабінету Мі-
ністрів України від 28 липня 2010 р. № 656 “Про вста-
новлення щомісячної державної адресної допомоги до
пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасни-
кам бойових дій” (офіційний вісник України, 2010 р., №
57, ст. 1968; 2018 р., № 48, ст. 1675; 2019 р., № 54, ст.
1880) цифри “165” замінити цифрами “210”.

6. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного
за днем її опублікування, та застосовується з 1 липня
2021 року.

Прем’єр-міністр України
Д. ШМИГАлЬ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Постанова від 14 липня 2021 р. № 713

Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб

Правління Української спілки вете-
ранів афганістану (воїнів-інтернаціо-
налістів), бойові побратими, друзі,
колеги, члени сімей загиблих воїнів
щиро, від душі вітають голову Черні-
гівського обласного відділення спілки
ветеранів війни в афганістані, учас-
ника бойових дій в афганістані олек-
сандра Володимировича соколова і
голову Вінницької обласної спілки ве-
теранів війни в афганістані Петра
андрійовича Кирилішина з 60-річним
ювілеєм!

Бажаємо Вам, шановні олексан-
дре Володимировичу і Петре андрійо-
вичу, міцного здоров’я, активного
довголіття, родинного благополуччя,
щастя та успіхів у житті, подальшого
натхнення у роботі на користь вете-
ранського руху в Україні.

вітаємо з Ювілеєм!

кРіМ ТоГо, у бойових діях у
складі обмеженого контин-

генту (40-ї загальновійськової
армії ТуркВо) в ті роки брали
участь військовослужбовці вій-
ськових частин, які були дислоко-
вані на території трьох військових
округів (київського, одеського,
Прикарпатського), а також вій-
ськові радники і спеціалісти в
Збройних силах афганістану.

не повернулися з афганістану
3360 воїнів, з них 3280 загинули і
80 пропали безвісти. Залишилися
без підтримки синів 1982 батька і
2729 матерів, в основному, перед-
пенсійного віку, стали вдовами 505
молодих жінок, без батьківського
піклування залишилися 711 дітей.

Ганьбою тодішній владі, успад-
кованою ще за часи минулих воєн,
було нехтування матеріальним
станом родин загиблих воїнів, не-
достатній рівень їх соціального за-
хисту.

У разі втрати годувальника в
СРСР сплачувалась допомога на
поховання в обсязі тримісячного
розміру грошового забезпечення,
що складало близько 1000 карбо-
ванців для офіцерського складу.
Для рядового і сержантського
складу норму в 1000 карбованців
допомоги на поховання було вста-
новлено тільки наприкінці 1983
року.

Також встановлювалася жеб-
рацька пенсія по втраті годуваль-
ника, а також дано право виходу на
пенсію на 5 років раніше встанов-
леного пенсійного віку.

Тому в перші часи після трагедії

рідні загиблого були вимушені ко-
ристуватися лише добровільними
внесками співслужбовців, які зби-
ралися у кожному трагічному ви-
падку загибелі військовослуж-
бовців і передавалися родинам
одночасно з прибуттям труни.

Українська Спілка ветеранів
афганістану (воїнів-інтернаціона-
лістів) з перших кроків свого існу-
вання визначила головним пріори-
тетом діяльності допомогу роди-
нам загиблих воїнів, визнаючи їх
найбільш постраждалою частиною
жертв війни.

на жаль, у прийнятому 1993
року Законі України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» родини загиблих
воїнів не отримали окремого ста-
тусу, а були віднесені до осіб, на
яких поширюється чинність цього
закону, з відповідним малим рів-
нем матеріальних пільг.

особливе обурення матерів за-
гиблих воїнів викликала доплата
до їх трудової пенсії у розмірі не-
оподаткованого мінімуму – 17 гри-
вень, що вони порівнювали з
вартістю трьох квіточок на могилу
загиблого сина.

З 1996 року членам сімей за-
гиблих воїнів пенсії підвищуються
на 25 відсотків прожиткового міні-
муму для осіб, які втратили пра-
цездатність. 

У тому ж році постановою кабі-
нету Міністрів України родинам за-
гиблих воїнів було призначено
одноразову матеріальну допомогу
в розмірі, еквівалентному 100 до-
ларам СШа.

УСВа на вимогу родин загиблих
воїнів лобіювала законопроекти
про встановлення права на отри-
мання одночасно двох пенсій
(власної трудової та у зв’язку з
втратою годувальника), що було
зроблено в інших країнах СнД, а
також встановлення для родин за-
гиблих пільг на рівні з особами з ін-
валідністю внаслідок війни першої
групи.

УСВа вимагала встановлення
компенсацій родинам загиблих
воїнів на рівні світових компенса-
ційних страхових виплат, зокрема
на рівні компенсацій за нормами
оон, встановленими у разі заги-
белі учасників операцій оон з
підтримки миру та безпеки (до 100
тисяч доларів СШа).

З часом і великим запізненням
таку норму було встановлено в
законодавстві України, але це так
і не стосувалося родин військо-
вослужбовців, які брали участь у
бойових діях на території зару-
біжних держав, зокрема в афгані-
стані.

В. АблАЗоВ.

родини загиблих воїнів –
у центрі уваги сПілки

афганська війна 1979–1989 років залишила тяжкі наслідки
для нашої країни. З України у далеку азійську країну було на-
правлено більше 160 тисяч її мешканців тільки молодого при-
зовного віку.
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легендарные командуЮщие 40-й общевойсковой армии туркестанского военного округа

из электронной версии:
в. Прибыловский, П. газукин,

иЭг «Панорама»
родионов Игорь николаевич –

депутат Государственной Думы
рФ третьего и четвертого созы-
вов (1999–2003 и 2003–2007),
председатель ЦК Профсоюза во-
еннослужащих россии, бывший
министр обороны рФ,председа-
тель народно-патриотической
партии россии (нППр) 

Родился 1 декабря 1936 года в
селе куракино Пензенской области,
русский. Все предки и по отцу и по
матери были крестьянами. 

В Вооруженных Силах – с 1954
года. После окончания орловского
танкового училища им. Фрунзе
ПриВо прошел все ступени офицер-
ской службы от командира взвода до
министра обороны РФ. В 1956 году
вступил в кПСС и оставался членом
кПСС до ее запрещения в августе
1991года.

С апреля 1985 по апрель 1986
года командовал 40-й армией в
Афганистане. 

С мая 1988 по июль 1989 года Ро-
дионов – командующий войсками
Закавказского военного округа
(ЗакВо), военный комендант Тби-
лиси. 

В марте 1989 года избран народ-
ным депутатом СССР по Боржом-
скому территориально-избиратель-
ному округу № 660 (Грузинская
ССР). Входил в Депутатскую группу
коммунистов (ДГк) и группу «Союз».
единственный из всех депутатов-ге-
нералов голосовал за отмену 6-й
статьи конституции СССР (о руково-
дящей роли кПСС). 

В период обострения ситуации в
Грузии в апреле 1989 года был
единственным из руководства, кто
выступал против применения
армии против оппозиции. В своих
докладах министру обороны СССР
сообщал: «...Руководство респуб-
лики пытается стабилизировать по-
ложение с помощью активных
действий войск, что обострит
имеющееся негативное отношение
к армии... Введение комендант-
ского часа нецелесообразно и даже
вредно...». Тем не менее, 9 апреля
1989 года командовал воинскими
подразделениями при проведении
операции по освобождению пло-
щади перед Домом правительства
в Тбилиси, повлекшей человече-
ские жертвы: в давке погибло 16 че-
ловек, из них 14 женщин. 

За действия войск в Тбилиси под-
вергся резкой критике со стороны
депутатов из Межрегиональной де-
путатской группы (МДГ) и т. н. «ко-
миссии Собчака» (реакция на эти
события со стороны общества и в
армии впоследствии получила на-
звание «тбилисский синдром"). об-
виняли Родионова, в том числе, и в
том, что десантники разгоняли и
убивали демонстрантов саперными
лопатками. 

Позже говорил: «В 1989 году я за-
щищал советскую власть от грузин-
ских фашистов. они устроили

несанкционированный митинг в Тби-
лиси. Вначале я был против приме-
нения силы, но потом митинг стал
агрессивным, от националистиче-
ских лозунгов перешли к антисовет-
ским. Мне, как члену бюро Цк
Грузии, было поручено совместно с
МВД вытеснить митингующих с пло-
щади. но началась давка, и не-
сколько женщин были затоптаны. а
кремль пошел на поводу у митин-
гующих». («Власть», 21 февраля
2005).

В 1995–1996 годах был членом
созданного александром лебедем
общественно-политического движе-
ния «Честь и Родина». Баллотиро-
вался в депутаты Государственной
Думы РФ в декабре 1995 года по
списку конгресса русских общин
(кРо) (2 место по Московской обла-
сти), не преодолевшего 5-процент-
ный барьер. 

В первом туре президентских вы-
боров 1996 года голосовал за алек-
сандра лебедя, во втором туре – за
Геннадия Зюганова. 

Был противником проводив-
шейся армейской политики мини-
стра обороны РФ Павла Грачева. По
предложению секретаря Совета
безопасности а. лебедя 17 июля
1996 года указом Президента РФ
был назначен министром обороны в
правительстве Виктора Черномыр-
дина вместо отправленного в от-
ставку П. Грачева. Позже разошелся
с лебедем во взглядах еще до уволь-
нения того с поста секретаря Совета
безопасности в октябре 1996 года.
Позже заявил, что у лебедя «много
апломба своевольного высокоме-
рия, нежелание выслушивать чужое
мнение» ("нГ", 18 июля 1997). 

В интервью «общей газете» за-
явил, что сразу же после назначения
на этот пост и переезда в кабинет
министра обороны РФ снял со стены
портрет ельцина и заявил: «... Пре-
зиденту служить не буду. Буду вы-
полнять его приказы как закон. если
что-то откажусь исполнять, тут же
подам в отставку» («оГ», № 28,
1997). 

25 июля 1996 года был назначен
членом Совета обороны РФ. 

14 августа 1996 года указом Пре-
зидента был назначен министром
обороны Российской Федерации в
новом правительстве В. Черномыр-
дина. 

4 октября 1996 года Родионову
было присвоено воинское звание ге-
нерал армии. 

10 декабря 1996 года пресс-сек-
ретарь Президента РФ Сергей Ястр-
жембский заявил, что Борис ельцин,
безусловно, знает о том, что и. Ро-
дионову исполнилось 1 декабря 60
лет. Это означает, что согласно уста-
новленному порядку он должен быть
уволен с военной службы либо по-
ступить на работу в армию по конт-
ракту. Пресс-секретарь сообщил,

что «президентом будут сделаны
определенные шаги по этому во-
просу». 

11 декабря 1996 года указом
Президента Родионов был уволен с
воинской службы, сохранив пост ми-
нистра обороны РФ как гражданское
лицо. Сохранил свой пост в реорга-
низованном в марте 1997 года пра-
вительстве. 

22 мая 1997 года на заседании
Совета обороны Б. ельцин подписал
указ об освобождении и. Родионова
и начальника Генштаба Самсонова с
занимаемых должностей, возложив
на них ответственность «за очень
низкий уровень работы» в осуществ-
лении военной реформы. 

14 июня 1997 года был освобож-
ден от обязанностей члена Совета
безопасности РФ. 

В июле 1997 года вошел в оргко-
митет «Движения поддержки армии,
оборонной промышленности и во-
енной науки» (ДПа), созданный по
инициативе льва Рохлина. Стал пер-
вым заместителем председателя
оргкомитета. отвечая на вопрос, по-
чему он вошел в ДПа, Родионов за-
явил, что его цель – «всячески
содействовать тому, чтобы военная
реформа сдвинулась с мертвой
точки» ("нГ", 18 июля 1997). 

В «независимой газете» за 18
июля 1997 года и в «независимом
военном обозрении» за 19 июля
1997 года было опубликовано воз-
звание и. Родионова, в котором он
обращался «к личному составу
армии и флота и в первую очередь к
офицерам с настоятельной прось-
бой: сохраните высокие человече-
ские качества – выдержку, вни-
мание, сопереживание... Сберегите
технику, имущество, а главное – во-
енное искусство. Выходите к своим
командирам с предложениями по
существу вопросов реформирова-
ния. Сохраните верность России,

армии. Без армии не может быть ни-
какой России». 

к декабрю 1997 года отошел от
активной деятельности в ДПа. 

осенью 1998 года единственный
из приглашенных (кроме него были
приглашены П. Грачев, В. Семенов)
принял участие в открытых слуша-
ниях комиссии Госдумы по импич-
менту (“Сегодня». 17 ноября 1998). 

В декабре 1998 года был избран
председателем Цк Профсоюза во-
еннослужащих России (РПСВ). 

В сентябре 1999 года был вклю-
чен в общефедеральный список из-
бирательного объединения кПРФ
(№1 в Северо-кавказской регио-
нальной группе) для участия в выбо-
рах в Государственную Думу РФ
третьего созыва. 19 декабря 1999
года был избран по списку кПРФ. 

В январе 2000 года зарегистри-
ровался в депутатской фракции
кПРФ. 

С 26 января по 5 апреля 2000
года – член комитета Государствен-
ной Думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, затем –
член комитета Государственной
Думы по делам ветеранов. 

В феврале 2001 года раскритико-
вал действия руководства страны в
отношении армии: «Все, что дела-
лось в стране по этому вопросу
раньше, а также, что намечается в
будущем, – все не то... Мне в свое
время не дали ничего сделать... ны-
нешние руководители страны
ничего не понимают в военном
деле». Родионов предложил свой
вариант военной реформы: созда-
ние по примеру Петра I элитных пол-
ков, которые потом станут ядром
новой армии, введение однопро-
центного «военного» налога. Прово-
дить реформу, по мнению Роди-
онова, должно «не сегодняшнее ру-
ководство, которое приватизиро-
вало армию, а тот золотой фонд

Вооруженных Сил, что был вымыт из
армии нынешней высшей военной
элитой» («коммерсантъ», 20 фев-
раля 2001). 

В марте 2001 года вошел в депу-
татскую межфракционную группу Го-
сударственной Думы РФ «Честь,
Долг, отечество – кадровые воен-
ные». 

В августе 2001 года подписал об-
ращение «сорока трех» «остановить
«реформы смерти» (обращение
опубликовано в газете «Советская
Россия» 14 августа 2001 г.).

В феврале 2002 года выступал
против введения альтернативной
службы. Призывал: «надо вернуться
к тем здоровым принципам форми-
рования армии, которые были в
СССР. Раньше в деревне ни одна
девка парню не дала бы, если он в
армии не был. Позором было не слу-
жить». («Власть», 19 февраля 2002).

В феврале 2002 года подписал
открытое письмо президенту Путину
«кто ответит за развал?».

В интервью газете «Московский
комсомолец» 12 апреля 1997 года
утверждал, что переход к профес-
сиональной армии ни к 2000-му
году, ни к 2005-му невозможен, хотя,
по его мнению, «постепенно надо
создавать элементы профессио-
нальной армии. например, необхо-
димо воссоздать институт сер-
жантов. ...Сержанты, как и офицеры,
должны быть профессионалами. но
иметь профессиональную пехоту мы
пока себе позволить не можем». Вы-
ступал против принятия закона об
альтернативной службе, так как, по
его мнению, это «автоматически
будет означать исчезновение Во-
оруженных Сил». 

Утверждал, что если «люди, кото-
рые занимают высшие государст-
венные должности» не займутся в
ближайшее время вплотную пробле-
мами армии, то «через год-полтора
процессы разложения Вооруженных
Сил примут совершенно необрати-
мый характер». 

Высказывался в 1997 году за со-
кращение Вооруженных Сил и «оп-
тимизацию их структуры», но
подчеркивал, что военную реформу
невозможно провести без финанси-
рования ("начать нужно с того, чтобы
бюджет по Вооруженным Силам вы-
полнялся") и поэтому заявлял, что
«просто не знает, что значит ре-
форма по Батурину.... если Юрий
Михайлович может все сделать бес-
платно, то он волшебник». 

Считал ненормальным, что,
кроме Министерства обороны, еще
15 министерств и ведомств имеют
свои войска (МВД, Министерство по
чрезвычайным стуациям, погранич-
ные войска, железнодорожные вой-
ска и т. д.), причем «всевозможных
войск по общей численности уже

РоДилСЯ 1 декабря1936 года
в селе куракино Сердоб-

ского района Пензенской области
в семье потомственных крестьян.
отец, николай иванович Родионов,
после демобилизации в 1948 году
перевез семью в Мукачево Закар-
патской области УССР, на место
расположения своего последнего
места службы – горно-стрелковой
дивизии.

В результате длительного обще-
ния с военными игорь уже в старших
классах школы твердо решил стать
офицером. В юности увлекался му-
зыкой: учился в музыкальной школе
по классу аккордеона, но не сумел
окончить ее, так как класс закрыли. 

Военное образование получил в
орловском танковом училище име-
ни М. В. Фрунзе Приволжского во-
енного округа (ПриВо), где после-
довательно проходил службу кур-
сантом (октябрь 1954 г. – май 1955
г.), помощником командира взвода
(май – ноябрь 1955 г.) и  старшиной
курсантской роты училища (ноябрь
1955 г. – октябрь 1957 г.). После окон-
чания училища и присвоения офи-
церского звания в октябре1957 г. на-

правлен для прохождения службы в
ГСВГ в ГДР. С октября по декабрь
1957 года находился в распоряже-
нии главнокомандующего ГСВГ, с
декабря 1957 года по февраль 1958
года – командир танкового взвода
танкового полка мотострелковой
дивизии, с февраля 1958 года –
командир танкового взвода, а с
апреля 1963 по декабрь 1964 года –
на командной должности в танковой
роте тяжелого танкового полка 10-й
танковой дивизии 4-й гвардейской
танковой армии ГСВГ.

Для прохождения дальнейшей
службы направлен в Московский во-
енный округ (МВо): с декабря 1964
по май 1967 года – командир танко-
вой роты тяжелого танкового полка
танковой дивизии армейского кор-
пуса МВо, с мая по август 1967 года
– заместитель командира танкового
батальона танкового полка танковой
дивизии армейского корпуса МВо.

В 1967 году поступил и в июне
1970 года с золотой медалью окон-
чил Военную академию бронетанко-
вых войск имени Маршала Советс-
кого Союза Р. Я. Малиновского.

После окончания академии в

1970 году направлен в ПрикВо в
Яворов заместителем командира
274-го полка 24-й мотострелковой
Самаро-Ульяновской, Бердичевс-
кой, трижды краснознаменной, ор-
денов Суворова и Богдана хмель-
ницкого железной дивизии, через
два года назначен командиром 274-
го полка. С 1974 – заместитель
командира железной дивизии. В
1975 году назначен командиром 17-й
мотострелковой дивизии Прикар-
патского военного округа. В этом же
году стал командиром железной ди-
визии и оставался в этой должности
до февраля 1978 года. 

В 1978–1980 годах – слушатель
Военной академии Генерального
штаба Вооруженных Сил имени к. е.
Ворошилова, которую окончил с от-
личием и был назначен командиром

28-го армейского корпуса Цент-
ральной группы войск в Чехослова-
кии (1980—1983), а затем – коман-
дующим 5-й общевойсковой армией
Дальневосточного военного округа
(1983—1985).

В 1985 году получает назначе-
ние командующим 40-й армией
туркВо (1985—1986). 

В 1986 году назначен первым за-
местителем командующего вой-
сками Московского военного округа
(июль 1986 – март 1988 г.), затем
становится командующим войсками
Закавказского военного округа – во-
енным комендантом города Тбилиси
(апрель 1988 – август 1989 г.). 

После этого был переведен в
Москву, где с 1989 до 1992 года зани-
мал должность начальника Военной
академии Генерального штаба Воору-
женных Сил имени к. е. Ворошилова,
а с 1992 до 1996 года – Военной ака-
демии Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации.

С 17 июля1996 года по 23 мая
1997 года – министр  обороны Рос-
сийской Федерации. 5 октября
1996 года ему присвоено звание
генерала армии. на посту министра
обороны Российской Федерации
и. н. Родионов выступил против
концепции военного строительства,
разработанной Ю. М. Батуриным и
а. а. кокошиным, выступал против
введения альтернативной службы.

11 декабря 1996 года указом Пре-
зидента Российской Федерации
и. н. Родионов был уволен с военной
службы по достижении предельного
возраста нахождения на военной
службе, став «гражданским» мини-
стром обороны.

22 мая 1997 года Б. н. ельцин на
заседании Совета обороны Россий-
ской Федерации отправил Родио-
нова в отставку, возложив на него
ответственность за медленное про-
движение военной реформы. По
утверждению Родионова, истинная
причина отставки крылась в его по-
пытке препятствовать ослаблению и
развалу Российской армии, не
встретившей понимания в прави-
тельстве.

С мая 1994 года Родионов был
президентом Межрегиональной об-
щественной организации ветеранов
Вооруженных Сил «клуб «железная
дивизия». В октябре 1995 года из-
бран членом Совета общественного
движения «Честь и Родина».

награды: ордена красного Зна-
мени, красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
второй и третьей степени, медали
СССР, награды зарубежных стран.

Супруга – Родионова (наумец)
людмила ивановна, сын Сергей
(1962 г. р.).

Среди увлечений – литература
(сочинения М. а. Шолохова, к. М.
Симонова и а. и. куприна), военная
история России, музыка – преиму-
щественно джазовая, спорт – плава-
ние, стрельба из всех видов боевого
оружия, рыбная ловля.

автор ряда статей, посвященных
проблемам военной безопасности,
строительству Вооруженных Сил и
военной реформе.

Скончался 19 декабря 2014 года
после продолжительной болезни.
Похоронен 22 декабря на Федераль-
ном военном мемориальном клад-
бище.

генерал армии
родионов игорь николаевич

Генерал армии, государственный и военный деятель сссР,
известный российский политик и общественный деятель, зани-
мавшийся вопросами социальной защиты военнослужащих и
членов их семей.

Министр обороны Российской Федерации (1996—1997), де-
путат Государственной Думы России двух созывов (1999—2007).
В 2002—2007 годах – председатель народно-патриотической
партии России.

генерал, Политик и общественный деятель
материалы сми и публикации

Железная дивизия, 1975 год.

(окончание на 5-й стр.).
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4 ТРеТій ТосТ
В організаціях УСВА

У день на івана Купала від-
бувся турнір з футболу  пам'яті
воїна-«афганця», колишнього го-
лови Зборівської районної орга-
нізації УсВа івана Михальчи-
шина. 

Галицький волонтер – голова місцевої організації Української
спілки ветеранів афганістану Михайло Вітовський разом із во-
дієм – ветераном аТо андрієм Бранцем побували в зоні оос.

Відбулася зустріч з мате-
рями загиблих  у зоні аТо ге-
роїв, організована літератур-
но-мистецькою студією «До-
ля» спільно з Го «Шепетівська
спілка учасників бойових дій у
зоні аТо» і спілкою ветеранів
афганістану.

терноПоляни налаштовані рішуче
РоЗГлЯнУТо проект змін до

Статуту УСВа, обговорено
проект Закону України № 5651,
який зареєстровано у Верховній
Раді України 11.06.2021 року,
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо
пільг з оплати проїзду та деяких

інших пільг». Йшлося про зміну
структури організації в умовах
адміністративної реформи і ско-
рочення більшої частини районів

області, обговорено інші поточні
питання роботи обласної органі-
зації.

Правління Тоо УСВа підтри-
мало проект змін до Статуту
УСВа й внесло свої пропозиції
змін в п. 2 Статуту УСВа, катего-
рично засудило зміни, які пропо-
нує кабінет Міністрів України
щодо монетизації пільг на проїзд
у транспорті. Ветерани-«афганці»
Тернопільщини готові взяти ак-
тивну участь в акціях протесту за
відміну розгляду у Верховній Раді
законопроекту про монетизацію
пільг на проїзд і закликають вете-
ранів України не бути байдужими
у відстоюванні своїх соціальних
гарантій. В єдності наша сила!

Василь КоГУт,
заступник голови

тернопільської обласної
організації УСВА. 

Відбулося чергове засідання правління Тернопільської
обласної організації УсВа.

кеРіВник студії «Доля» Віра
кухарук презентувала кни-

гу «найкращі з вас загинули в
бою». Цікаво, що фундатор цієї
книги – львів’янка член львівсь-
кої організації УТоС і літера-
турно-мистецької вітальні «Поклик»
надія Збожна. До книги увійшли
вірші, присвячені шепетівчанам,
загиблим у зоні аТо за період з
червня 2014 по січень 2020 року.

Учасники народного ама-
торського театру «Браво» (керів-
ник – Галина Червінська) анна
кректун, олег Яблонський, олек-
сандр Грінчук, Божена Басюк,
назар Свередюк і Маргарита
кльок читали вірші, присвячені
загиблим шепетівчанам. Донька
загиблого полковника ігоря ля-
шенка настя прочитала вірш «Та-
тусю, напишу тобі листа». До них
долучилися студійці Віра куха-
рук, Марія карнаух, олександр
костюк, ірина Шешукова.

на зустрічі була присутня ко-
лишня наукова співробітниця
Музею пропаганди лідія Денисівна
Юхимович, яка зібрала спогади
про всіх загиблих, і ці матеріали

було використано у книгах «ігор
ляшенко. Позивний «Беркут» і «Па-
м’ятати їхні імена».

настоятель храму мучениць
Віри, надії, любові та їх матері
Софії колишній воїн-«афганець»
протоієрей анатолій (Вересюк),
який неодноразово як капелан
виїздив з християнською місією
на схід України в зону аТо, за-
значив, що ми повинні боротися
з ворогами і захищати рідну
землю, молитися за мир, бе-
регти пам’ять про тих, хто віддав
найдорожче – власне життя за
наш спокій.

Продовжили розмову мами
загиблих любов ляшенко, ната-
лія кирилевич (коваль), Віра

крепець, людмила Драчук, Світ-
лана кревогубець, олена Тимо-
шишина, Світлана Біленька, оль-
га Шевчук, людмила Ватаманюк,
Світлана Слободян.

Ми всі мріємо, щоб війна за-
лишилася в минулому, щоб сини
повернулися до рідних домівок
живими. а сьогодні наша без-
межна вдячність і шана героям,
які показують приклади патріо-
тизму, безмежну любов до
України та її людей, перебуваючи
на бойових позиціях.

Володимир ПИПИч, 
член Шепетівської СВА,

учасник бойових дій
в Афганістані.

виховали синів-героїв

іВан ПеТРоВиЧ мріяв, щоб у його
селі проводився турнір з футболу.

але доля розпорядилася так, що у
2019 році від тяжкої невиліковної хво-
роби не стало нашого побратима.
Перед початком змагань воїни-«аф-
ганці» разом із сім’єю івана відвідали
його могилу, помолилися й поклали
квіти.

організаторами турніру стали Тер-
нопільська обласна організація Укра-
їнської Спілки ветеранів афганістану,
учасники бойових дій і громада міста
Залізці.

Участь у турнірі взяли команди із
міста Зборів, села Ренів, міста Залізці
й команда ветеранів колишнього Збо-
рівського району.

Голова Залозецької громади андрій
нога подякував усім, хто долучився до
організації турніру, і запевнив, що в по-
дальшому він буде традиційно прово-
дитися за сприяння громади. Голова
Тернопільської обласної організації
УСВа Сергій лісовий зазначив, що го-
ловним завданням Спілки ветеранів
афганістану є увічнення пам'яті загиб-
лих і померлих воїнів-«афганців» і вої-
нів, які загинули у війні на Донбасі. Це
проведення змагань і турнірів із залу-
ченням молоді, військово-патріотичне
виховання.

У запеклій боротьбі перше місце
здобула команда міста Залізці, друге –
села Ренів, третє – міста Зборів. Призи
і кубки учасникам вручив голова Тоо
УСВа Сергій лісовий. Також відзначені
статуетками кращі бомбардир, гра-
вець і воротар.

здійснили мріЮ Побратима

УРок ПоЧаТкоВої військової підготовки для учнів Вищого про-
фесійно-технічного училища в музеї афганської слави жме-

ринської міської Спілки ветеранів війни в афганістані (голова – Павло
Фармагей) провели учасники бойових дій в афганістані а. Шестаке-
вич, а. Мартинчик і викладач училища В. адамусік. 

ПреС-СлУЖбА ВіннИЦЬКоЇ облАСноЇ СПілКИ
ВетерАніВ ВійнИ В АФГАніСтАні.

УРОК В «АФГАНСЬКОМУ» МУЗЕЇ

СВоїМ головним завдан-
ням вони визначили ус-

пішне доправлення нашим
землякам та їхнім побратимам,
які несуть службу в 24-й окремій
механізованій бригаді ім. короля
Данила Галицького і в 10-й окре-
мій гірсько-штурмовій бригаді на
території луганської області, за-
соби гігієни, взуття, воду, фрук-
ти, овочеві та м'ясні консерви,
близько 100 кілограмів варени-
ків, а також дві бензопили, буді-
вельний інструмент і матеріали
для спорудження інженерних ук-
ріплень. а ще серед усього пере-
ліченого, а це близько двох тонн
вантажу, були іменні посилки для
галицьких воїнів від їхніх родичів.
хлопці на передовій дуже тепло
зустріли земляків і були раді при-
йняти продукти і все необхідне,
привезене волонтерами.

Повернувшись щасливо до-
дому, Михайло Вітовський та
андрій Бранець через газету

просили передати велику вдяч-
ність від себе і від імені бійців за
допомогу в підготовці й забезпе-
ченні поїздки депутатові івано-
Франківської обласної ради
Галині карп, генеральному ди-
ректору національного заповід-
ника «Давній Галич» Володимиру
костишину, директору Галиць-
кого національного природного
парку олегові Гайдуку, ТоВ «Гуд-
веллі Україна», підприємцям
олегу кудляку, олегу олійнику,
ігорю Дирді, Михайлові Габ-
льовському, Мирославу Гойсану,
ігорю і наталії Майструк, а також
Галицькому ліцею ім. Я. осмо-
мисла та його директору Марії
Савчук, працівникам Галицького
територіального центру надання
соціальних послуг і його дирек-
тору івану Білику. особлива по-
дяка підприємцю леоніду Яци-
новичу за виділений транспорт-
ний засіб і частину пального для
нього.

на сході їм завжди раді
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Новое издание

ПоложиТельнУЮ рецензию
проделанной работе дал С. В.

Червонопиский, председатель Укра-
инского Союза ветеранов афгани-
стана (воинов-интернационалис-
тов), доктор философии в области
политологии, генерал-лейтенант,
Герой Украины.

В книге «Вторая мировая. Финал»
серии «Войны и воины» в справочной
форме приводятся материалы о тра-
гических днях Второй мировой войны,
о противоборствующих коалициях и
военачальниках, которые подписы-
вали самые важные документы о ка-
питуляции поверженного противника.

авторы напоминают, что акты о
безоговорочной капитуляции подпи-

сывались не только с представите-
лями Германии, но и с ее основными
союзниками: италией, Японией, Ру-
мынией, Финляндией, Болгарией,
Венгрией.

Значительный материал книги
рассказывает о первых в истории че-

ловечества нечеловеческих атомных
бомбардировках Соединенными Шта-
тами америки городов Японии и судь-
бах их исполнителей, а также о других
событиях на завершающих этапах
Второй мировой войны и о принятых
документах, предназначенных для за-
крепления Победы объединенных
наций во Второй мировой войне.

от имени Советского Союза акт
о капитуляции Японии, последнего
сломленного противника, подписал
генерал-лейтенант к. н. Деревянко,
который родился в селе косеновка
Уманского района Черкасской об-
ласти. 7 мая 2007 года Президент
Украины присвоил к. н. Деревянко
почетное звание Герой Украины по-
смертно за мужество и самоотвер-
женность, проявленные в годы
Второй мировой войны 1939–1945
годов, выдающиеся дипломатиче-
ские заслуги в послевоенном урегу-
лировании межгосударственных
отношений.

книга издана малым тиражом (100
экз.) и рассчитана на круг читателей,
которые интересуются вопросами во-
енной истории.    

Пресс-служба УСВА.

чтобы Помнили:
после тяжелых поражений объединенные нации одержали Победу

кажДыЙ хРаМ имеет свое, особенное,
лицо. Верующие, как, впрочем, и не

особо верующие или воцерковленные люди,
обычно связывают для себя ту или иную цер-
ковь не только с Господом иисусом, Пресвя-
той Богородицей или святым, в честь
которого она освящена, но и с какой-то лич-
ностью или событием, связанным с ней.

В этом смысле Свято-Воскресенская цер-
ковь – не исключение. она не только построена
в честь Воскресения христова и известна в на-
роде как «афганский» храм: с 2013 года она
стала академическим храмом.

Свято-Воскресенский храм стоит с правой
стороны от Южных врат киево-Печерской
лавры и дороги, ведущей к Ближним и Даль-
ним пещерам. Возле входных ворот – великое
множество торговых лавчонок со всякой
всячиной. и все же, несмотря на окружающую
туристическую суету, церковь притягивает к
себе взгляд любого, кто умеет видеть. но
самое большое чудо начинается, когда захо-
дишь на территорию храма. Шумный и суетли-
вый город остается за его стенами, и время как
будто останавливается, а огромный вековой
каштан, который, вполне возможно, помнит
времена строительства храма, наводит на
мысли о быстротечности человеческой жизни.

ХрАМ ВоСКреСенИЯ ХрИСтоВА
история храма насчитывает не одно столе-

тие, и расположен он на месте, где с начала
1630-х годов и до времени его постройки сме-
нили друг друга две деревянные церкви. кое-
кто из ученых национального киево-Печер-
ского историко-культурного заповедника пред-
полагает даже, что в период киевской Руси
приблизительно на этом месте стоял Дмитри-
евский монастырь, основанный в 1060-х годах
великим князем киевским изяславом Яросла-
вичем (в крещении Димитрием), первым игу-
меном котрого был знаменитый лаврский
святой Варлаам Печерский, а первая деревян-
ная церковь стояла на этом месте еще в XII
веке – такая информация выложена на сайте
заповедника. но это – предположение.

Первые документально подтвержденные
упоминания о существовании деревянной
церкви содержатся в сочинении монаха киево-
Печерского монастыря афанасия кальнофой-
ского «Тератургима, или Чудеса, совершив-
шиеся как в самом Печерском монастыре, так
в обеих его пещерах» издания 1638 года.

а в 1696–1898 годах на месте сменившей
ее деревянной Воскресенской церкви 1679
года был построен каменный храм в стиле ка-
зацкого «мазепинского» барокко. инициато-
ром и финансовым «спонсором» его стро-
ительства стал киевский казацкий полковник
константин Мокиевский, отличившийся в рус-
ско-турецкой войне 1735–1739 годов при взя-
тии турецкой крепости азов. В том же году на
его деньги будет построена и другая лаврская
церковь – Феодосия Печерского.

Первоначально храм находился в ведении
лавры, с 1786 года стал приходским храмом
Печерского местечка, а позже, когда началось
строительство Печерской крепости и поселе-
ние перенесли в новую слободу, церковь
вошла в состав странноприимного монастыря,
в 12 корпусах которого останавливались па-
ломники. желающих помолиться в лавре было
немало, говорят, на праздник Успения Божией
Матери в монастырь приходило более 15
тысяч богомольцев. Монахи кормили каждого
– знаменитым лаврским борщом, жареной
рыбой и не менее знаменитым лаврским хле-
бом, все готовили сами.

С течением времени храм несколько раз и
с разными целями перестраивали: в начале
1860-х годов киевский епархиальный архитек-
тор Павел Спарро и инженер николай Духонин
существенно надстроили церковь и при-
строили к ней трехъярусную колокольню. ко-
локольня была построена в 1863 году. В 1867-м

установили на крыше четыре боковые дере-
вянные главки. В 1880-м – опять перестроили,
убрав более ранние надстройки, и, в конце
концов, после серьезного пожара в том же
году архитектор Владимир николаев восста-
новил ее в более-менее первозданном виде, в
действительно классическом и лаконичном ба-
рочном стиле. После пожара (1887 г.) в храме
был снят верхний этаж, в котором находился
теплый храм Рождества Богородицы. 

несмотря на все злоключения, небольшая
часть росписей XIX века в церкви все же сохра-
нилась.

В начале XX века храм обнесли стеной и
пристроили ворота: парадные – западные и
северные – со стороны лавры.

В советское время верующие пытались
спасти храм от закрытия: в 1920 году была за-
регистрирована приходская община, после он
был передан «синодальной» общине, а в 1930-е
годы был совсем закрыт – в нем находились
архивы и реставрационные мастерские Гос-
строя.

Видимо, из-за соседства печерских укреп-
лений крыша церкви пострадала от попадания
снарядов как в 1918-м, так и в начале 1940-х
годов.

В 1954 году храм капитально отремонтиро-
вали, а в 1978–1981 годах частично отрестав-
рировали. 

ХрАМ  «АФГАнСКИй»
новый этап в истории храма начинается с

1991–1992 годов – он становится домом для
церковной общины воинов-«афганцев». а про-
изошло это благодаря стечению нескольких
обстоятельств. Во-первых, это была инициа-
тива, проявленная руководством УСВа во
главе с С. В. Червонописким. его авторитет и
общественное влияние позволили преодолеть
все бюрократические преграды и создать при
храме общину, ведущаю роль в которой при-
надлежала ветеранам афганской войны и чле-
нам семей погибших воинов. Во-вторых,
конечно – желание Церкви как можно скорее
открыть храмы, конфискованные советской
властью, она как раз уже сыпалась. и в это же
время начинает активно действовать Украин-
ский Союз ветеранов афганистана (воинов-

интернационалистов), одной из приоритетных
задач которого, кроме борьбы за социальные
гарантии и отстаивание интересов «афган-
цев», было увековечивание памяти, а также
природная необходимость «афганских» мате-
рей, которые искали в Боге и в молитве успо-
коение своих сердец из-за погибших детей,

В итоге уже в конце 1991 года служба в
храме была возобновлена.

Так храм становится средоточием духовной
жизни «афганцев» и семей погибших, а уста-
новление в 1994 году в сквере напротив церкви
памятника воинам-«афганцам» органично объ-
единило храм и памятник в единый мемори-
альный комплекс.

Сейчас ветераны афганской войны считают
храм своим, и на каждый армейский праздник
ветераны и молодежь приносят цветы к памят-
нику и заходят в церковь, чтобы совершить па-
нихиду. особенное значение имеют для цер-
ковной общины даты 15 февраля и 25 декабря
– день вывода и ввода войск в афганистан. В
такие дни совершается служба и крестный ход
к памятнику со специально изготовленными
хоругвями.

С 20 марта, в течение пяти недель Поста, до
лазаревой субботы 22 апреля, в храме по ини-
циативе верующих и по благословению рек-
тора киевской духовной академии и Семина-
рии митрополита антония (Паканича) читается
неусыпаемая Псалтирь, молитвы о мире в
Украине, об упокоении душ погибших и о здра-
вии выживших воинов-«афганцев». Церковь
открыта постоянно, и все желающие могут
присоединиться к молитве, а знающие церков-
нославянский могут даже читать Псалтирь, ка-
физму или «Славу...». В отсутствие желающих
молитвы читаются студентами или клириками.

храм помогает семьям «афганцев» не
только молитвой. каждый год к 15 февраля –
дате вывода войск из афганистана – собира-
ется и передается денежная помощь семьям
воинов, погибших в афганистане. клирики
церкви совместно с активистами УСВа посе-
щали ветеранов афганской войны в госпитале
«лесная поляна» в Пуще-Водице.

ХрАМ МИротВорчеСКИй
Церковь по сути своей – против любого на-

силия и войны, а если война происходит, цель
Церкви – помочь людям всеми возможными и
невозможными способами эту войну пере-
жить. особую роль играет в этом и Свято-Вос-
кресенский храм – кому как не прошедшим
афганскую войну прихожанам этой церкви по-
нимать, как можно помочь тем, кто оказался на
линии фронта или еще того хуже – в плену. не-
удивительно, что община храма играет за-
метную роль в волонтерском движении,
добровольцы ездят на фронт, занимаются бла-
готворительностью и помогают детским до-
мам, которые находятся недалеко от линии
фронта – в луганской и Донецкой областях,
работают с пленными.

активисты волонтерского движения храма
в день Покрова Пресвятой Богородицы и День
защитника Украины 14 октября были награж-
дены Блаженнейшим Митрополитом онуф-
рием церковными наградами – орденами ильи
Муромца и Георгия Победоносца, медалями
преподобных антония и Феодосия Печерских.
Эти награды – символ покровительства под-
вижников лавры, святых антония и Феодосия.

не остаются в стороне от волонтерской ра-
боты и священники церкви. настоятель хра-
ма, отец Сергий, участвовал в освобождении
солдат из плена и сам ездил за ними в зону
аТо-ооС.

ХрАМ АКАДеМИчеСКИй
25 августа 2012 года решением Священ-

ного Синода Украинской Православной Цер-
кви храм Воскресения христова был передан

в распоряжение киевской духовной академии
и семинарии. По благословению ректора
кДаиС митрополита Бориспольского и Бро-
варского антония настоятелем церкви стал
первый проректор академии протоиерей Сер-
гий Ющик.

история и жизнь церкви давно связана с ака-
демией. В начале 1990-х годов, когда храм пе-
редали Церкви, он открывался при поддержке
Духовной академии, семинаристы молились в
этой церкви, помогали ее ремонтировать и рас-
чищать территорию.

Ректор академии, митрополит антоний,
часто проводит службы в храме и произносит
проповеди. Студенты и семинаристы молятся
здесь и по сей день, а с 20 апреля, сменяя друг
друга каждые два часа, читают неусыпаемую
Псалтирь за мир в Украине.

есть при храме и воскресная школа – и для
детей, и для взрослых.

СтенА ПАМЯтИ И СКорбИ
к величайшему горю Украины новому поко-

лению нашого народа приходится переживать
ужасы войны с гибелью близких людей.

В декабре 2018 года на территории церкви
по инициативе председателя УСВа С. В. Чер-
вонопиского и при поддержке священнослу-
жителей была открыта Стена памяти и скорби
в память о ветеранах афганской войны, кото-
рые погибли на востоке Украины.

нАСтоЯтелЬ ХрАМА
если вы – человек не воцерковленный и не

знаете, как приблизиться к Господу в храме –
приходите к отцу Сергию. Это удивительный
человек и замечательный батюшка.

отец Сергий служит настоятелем Воскре-
сенской церкви с 2013 года и привнес в храм
особую демократическую и благожелательную
атмосферу.

СВЯтынИ
В храме много старинных икон, которые ве-

рующие передали в стены церкви. но его глав-
ные святыни – икона преподобных киево-
Печерских с частицами мощей, икона велико-
мученика Пантелеимона с частицей мощей,
местночтимый список иконы Божией Матери
Ченстоховской и образа Богородицы афон-
ского письма «Всех скорбящих Радость» и «До-
стойно есть».

Престольный праздник – Воскресение хри-
стово.

Двери этого храма всегда открыты для
всех. «наша цель здесь, в храме – чтобы
каждый человек был услышан», – говорит
Сергий.

В. АблАЗоВ.

Наши святыни

в Этом храме
каждый человек будет услышан

страницы из жизни «афганского» свято-воскресенского храма

Трудно назвать в Киеве ветерана войны в афганистане, который не знал бы
свято-Воскресенский храм на Печерске. Церковь на улице лаврской, 17 стала
символом памяти о погибших на афганской войне, составляет единый мемо-
риал с памятником воинам-«афганцам», установленным в сквере напротив.
Было, видимо, на то Божье благословение – чтобы память погибших в этой
войне была увековечена молитвой, а их матери и побратимы имели место для
поминовения их бессмертных душ.

генерал, Политик и общественный деятель

больше, чем сухопутных войск в
Вооруженных Силах», «в этих са-
мых «других войсках» уже 800 гене-
ралов, и в них «не только вовремя
платят зарплату, но и зарплата су-
щественно выше». Считал излиш-
ним существование отдельных мор-
ских и летных училищ в погранвой-
сках. 

называл себя «скорее не верую-
щим», креста не носил, говорил, что
«относится с уважением... ко всем
религиям». Считал, что нет необхо-
димости вводить «институт военных
капелланов вместо политработни-
ков», но хотел, чтобы «верующие,
призванные на службу, могли при
необходимости беспрепятственно
общаться со священнослужите-
лями».

Входил в оргкомитет народно-
патриотической партии России
(нППР), созданной 23 февраля 2002
года. на учредительном съезде был
избран председателем нППР. 

осенью 2003 года был выдвинут
избирательным блоком «Родина»

кандидатом в депутаты Государст-
венной Думы РФ четвертого со-
зыва по общефедеральному списку
блока (№15 в списке). 7 декабря
2003 года избран депутатом,
вошел во фракцию «Родина». Член
комитета ГД по безопасности. 

В январе 2005 года «предста-
вители русской общественности»
обратились к генеральному проку-
рору с письмом, в котором про-
сили о закрытии «всех религиоз-
ных и национальных еврейских
объединений как экстремист-
ских». Письмо подписали более
500 человек, в том числе 19 депу-
татов ГД (правда, часть из них
затем заявила, что не подписы-
вали). Среди них был Родионов.
(«известия», 25 января 2005). 

10 марта 2005 года коалиция
«Патриоты России», возглавляе-
мая депутатом Госдумы Генна-
дием Семигиным, провела презен-
тацию сформированного ею «на-
родного правительства России».
его председателем стал Семигин,
Родионов занял пост министра
обороны. (интерфакс, 10 марта
2005).

(окончание.
начало на 3-й стр.) По заданию Украинского

союза ветеранов афганистана
семейный творческий коллек-
тив подготовил к изданию не-
большую справочную книгу:
аблазов В. и., аблазов и. В.,
аблазов К. В. серия «Войны и
воины». «Вторая мировая.
Финал». – Киев, УсВа, 2021. –
148 с.: илл. 41.

Наша история
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ПолныЙ ВыВоД американ-
ских войск из страны еще не

завершен, но ожидается очень
скоро, а сама передача аэропорта
афганским правительственным
силам прошла без помпы, фанфар,
лишнего шума и, как принято сей-
час говорить, без какого-либо
пиара. «Все американские солдаты
и военнослужащие наТо покинули
авиабазу Баграм», – сказал Reuters
высокопоставленный сотрудник
службы безопасности СШа.

контингент из 650 американских
военнослужащих останется в афга-
нистане на неопределенный срок,
главным образом в посольстве
СШа, исходя из соображений дип-
ломатической безопасности. Тех-
нически силы СШа не участвовали
в наземных боях в афганистане с
2014 года. но с тех пор контртерро-
ристические войска преследовали
и поражали экстремистов, в том
числе с помощью самолетов, бази-
рующихся в афганистане. Этих
ударных самолетов сейчас нет, а
авиаудары, наряду с любой мате-
риально-технической поддержкой
афганских сил, будут проводиться
американцами из-за пределов
страны.

обещАнИЯ
И «ВоСточные СКАЗКИ»

База в Баграме, расположенная
в часе езды к северу от кабула,
была местом, где американские во-
енные координировали свою воз-
душную войну и оказывали мате-
риально-техническую поддержку
всей коалиции во время афганской
миссии.

именно в Баграм, на пробитую
пулями взлетно-посадочную по-
лосу советской постройки, на рав-
нине, окруженной заснеженными
вершинами Гиндукуша, прилетели
пожарные и полиция нью-Йорка,
чтобы предать земле часть остан-
ков Всемирного торгового центра в
декабре 2001 года, через несколько
дней после свержения талибов.

именно здесь ЦРУ разместило
центр содержания под стражей для
подозреваемых в терроризме и
подвергало их жестокому обраще-
нию, которое президент Барак
обама впоследствии признал пыт-
кой, прекратив эту порочную прак-
тику, широко распространившуюся
при его предшественнике Джордже
Буше-младшем.

Баграм был «точкой входа» для
десятков тысяч солдат, которые
были направлены в афганистан в
рамках войны с террором. Баграм
стал «точкой выхода» для многих из
более двух тысяч американских во-
еннослужащих, погибших за 20 лет
боевых действий. Военные, отда-
вая честь, стояли на главной до-
роге, проходящей через авиабазу,
известной как «Дисней Драйв»,
когда накинутые флагами гробы во-
еннослужащих, погибших в афгани-
стане, проезжали мимо, направля-
ясь к самолетам ВВС СШа для их
последнего пути домой, отмечает
CNN.

и вот теперь, стройными ря-
дами, напоминая сцены эвакуации
воинского контингента из голли-
вудских фильмов, спешно уезжают,
покидают так и не понятный ими
афганистан бравые американские
рейнджеры, входя в «брюхо» воен-
ных бортов, которые доставят их на
родину аккурат накануне самого
почитаемого в Соединенных Шта-
тах праздника – Дня независимо-
сти. и эта иллюзия: мы не спаса-
лись бегством, мы просто верну-
лись на родину, чтобы встретить 4
июля в кругу своих близких, – как
мантра, будет раскручиваться в
американских медиаресурсах и на

большой политической сцене в
америке.

С годами Баграм превратился в
обширный укрепленный город для
огромных международных воору-
женных сил, с закусочными, спор-
тивными залами и кафе, где подают
крепчайший афганский кофе, тот,
который называют «матерью всех
видов кофе». непрерывно гудели
две взлетно-посадочные полосы.
Главы Белого дома прилетали и
произносили речи. Знаменитости и
различные «звезды» посещали бра-
вых парней на базе, развлекали,
рассказывали им байки и анекдоты.
Президенты Джордж Буш, Барак
обама и Дональд Трамп посетили
Баграм во время своего пребыва-
ния у власти, пообещав победу и
лучшее будущее для афганистана.
но это будущее не только не напо-
минает «восточную сказку», а гро-

зит превратиться в самый настоя-
щий кошмар для местного населе-
ния.

бАйДен
не ЗАХотел ЖДАтЬ

Вторгнувшись после атак на
башни Всемирного торгового цен-
тра в нью-Йорке в эту непростую
азиатскую страну, которую за всю
историю так и не смогла покорить
ни одна мировая держава, свергнув
безжалостный режим талибов, ру-
шивший древние статуи Будды и
прилюдно казнивший непокорных
на улицах и площадях кабула, аме-
риканцы оставляют афганистан,
его власть и его жителей в состоя-
нии таких же страха и жуткой не-
определенности, как и 20 лет назад.

если вдуматься, то во фразе с
ленты агентства Reuters – «Тали-
бан» поблагодарил американцев за
отъезд» – вся квинтэссенция этого
отъезда, ухода, «возвращения на
родину». Формально усадив при
Трампе за стол переговоров афган-
ские правительственные, разно-
родные, полные противоречий
силы с хорошо вооруженными бое-
виками, американцы фактически
развязали руки талибам, которые
всегда относились к любым оформ-
ленным документально соглаше-
ниям, как к филькиной грамоте.

Соглашение им было нужно для
одного: нехотя, сопротивляясь, в
интересах «фантомного тотема» –
перемирие, официальный кабул
под напором талибов и при одобре-
нии американцев выпустил из
тюрем самых оголтелых боевиков.
и в афганистане, как в былые вре-
мена, снова сплошной чередой на-
чали рваться бомбы, гибнуть

мирные граждане, рекой полилась
людская кровь.

«Талибан» кивал в сторону «ис-
ламского государства», иГ время
от времени, словно какое-то бремя,
соглашалось взять ответственность
за теракты на себя. хотя ни для кого
ни в афганистане, ни в спецслужбах
не было секретом, кто на самом
деле стоит за этими бесчеловеч-
ными преступлениями, жертвами
которых все чаще становились сол-
даты западной коалиции.

Для Трампа сделать выпад в сто-
рону «Талибана» и тем самым рас-
сорить переговорщиков означало
переступить через себя: афганское
соглашение, достигнутое при по-
средничестве Вашингтона, он рас-
ценивал как одно из своих главных
внешнеполитических достижений
за время правления. В год выборов
он хотел похвастаться тем, что
«возвращает американских солдат
домой».

Байден рубанул с плеча. Де-
юре американский воинский кон-
тингент должен был покинуть
афганистан к 11 сентября – той
самой годовщине атак на башни-
близнецы. Де-факто ушел нака-
нуне Дня независимости. на два

месяца раньше. Байден отклонил
совет высокопоставленных гене-
ралов подождать, пока не будет
достигнуто политическое соглаше-
ние между повстанцами и поддер-
живаемым СШа кабульским пра-
вительством президента ашрафа
Гани.

недавно Гани посетил Вашинг-
тон. Байден сказал ему: «афганцы
должны будут решить вопросы

своего будущего и определиться,
чего они хотят». Гани ответил, что
его задача теперь состоит в том,
чтобы «управлять последствиями»
вывода американских войск. В
обмен на уход СШа талибы пообе-
щали не позволять международ-
ным террористам действовать с
афганской территории. они взяли
на себя обязательство вести пере-
говоры с афганским правитель-
ством, но эти переговоры в
столице катара Дохе, как и следо-
вало ожидать, не принесли боль-
шого прогресса. Байден дал по-
нять: достаточно, что американ-
ские силы ликвидировали «аль-
каиду» и убили Усаму бен ладена,
которого считают организатором
терактов 11 сентября 2001 года.

В середине 2011 года в афгани-
стане находилось почти 100 тысяч
американских военнослужащих и
еще 35 тысяч американских под-
рядчиков. Десять лет спустя это
число сократилось до 2500 военно-
служащих и 18 тысяч подрядчиков.
на днях Центральное командова-
ние СШа, контролирующее афга-
нистан, заявило, что вывезло из
этой страны примерно 900 грузо-
вых бортов C-17 и уничтожило
почти 16 тысяч единиц техники. 

«тАлИбАн» АПлоДИрУет
ВАШИнГтонУ

«Талибану» есть за что аплоди-
ровать американцам. За все эти
два десятка лет, какими бы ковро-
выми не были бомбардировки по-
зиций боевиков, сколько бы их
лидеров не уничтожали хваленые
американские беспилотники, гидра
не только «обрастала новой голо-
вой», но и расширяла свое влияние
в стране, где так же, как и десятиле-
тия назад, продолжали выращивать

мак и каннабис, расползавшиеся по
планете, а человеческая жизнь, как
и в былые времена, не стоила и аф-
гани. По мере того, как иностран-
ные военные покидали афганистан,
боевики, словно мыши, дождав-
шиеся ухода кота, «пускались в
пляс», вторгаясь в районы по всей
стране.

По оценкам наблюдателей, та-
либы продвинулись вперед по
всему афганистану, особенно на
севере, где в течение многих лет
после изгнания их присутствие
было минимальным. официальные
лица заявили, что боевые действия
между правительственными си-
лами и талибами в северо-восточ-
ной провинции Бадахшан усили-
ваются. «4 июля СШа оставили не-
зависимость афганистана в аго-
нии», – едко, но точно пишет обо-
зреватель USA Today.

Талибы медленно, но верно при-
ближаются к кабулу, пригрозив
публичными казнями тем из афган-
цев, кто сотрудничал, пусть даже в
качестве переводчика или повара,
с «заботливыми янки», не забрав-
шими их с собой. оставившими –
«спасайся, кто и как может», бро-

сившими этих людей не просто на
произвол судьбы, а под безжалост-
ные, «средневековые», по своей
сути, жернова.

Высокопоставленный западный
дипломат сказал, что СШа обрати-
лись к трем странам Центральной
азии – казахстану, Таджикистану и
Узбекистану – с просьбой временно
предоставить убежище примерно
для 10 тысяч афганских граждан,
которые работали с СШа или со-
юзными войсками. несколько евро-
пейских стран уже предоставили
убежище сотням афганских служа-
щих и их семьям, которые столкну-
лись с прямой угрозой со стороны
талибов.

Уже многие районы афгани-
стана перешли в руки «Талибана».
на севере, вдали от традиционной
южной цитадели группы, они за-
хватили десятки районов, восемь
из которых были захвачены всего
за два дня. В нескольких районах
силы безопасности сдались без
боя, или старейшины договори-
лись о передаче контроля над
ними талибам. однако, по данным
USA Today, «Талибан», которую
многие военные эксперты назы-
вают самой устойчивой и опасной
террористической группировкой в
мире, по состоянию на 1 июля

обладал контролем уже за каждым
третьим районом афганистана,
продвигаясь к самому лакомому и
вожделенному для них «куску» –
кабулу. Даже их командиры пора-
жены быстрым успехом на поле
боя.

Тем временем изнасилованные
и бездомные афганские женщины
бегут из убежищ на севере, спаса-
ясь от жестокого «Талибана», а
права женщин по всей стране нахо-
дятся под угрозой.

Группы ополченцев, которые
воевали против талибов до прибы-
тия американцев, снова берутся за
оружие. Города, как правило, –
оплоты безопасности и антимили-
таристских настроений, но «Тали-
бан» приближается к некоторым из
них и, как ожидается, нанесет серь-
езный военный удар по столицам
некоторых провинций после завер-
шения вывода войск СШа. 

«американцы предали нас, –
сказал в интервью Guardian Джа-
вад, один из командиров ополче-
ния, который еще две недели назад
постоянно работал механиком. –
Мы готовы к тому, что ситуация ста-
нет намного хуже».

что ДАлЬШе?
Было ли оправдано вторжение

американцев в афганистан? С мо-
ральной точки зрения, очевидно,
да. В своей бесчеловечности и
вседозволенности боевики пере-
шли, образно говоря, уже не
«красную», а «бордовую» линию.
Предтеча не укладывающихся в
голове расправ боевиков «иГ» над
«неверными» заложена как раз в
тех казнях, которые проводили та-
либы. Вдобавок, ярость американ-
цев, переживших самые страшные
теракты в истории, объяснима.
они не могли смотреть на то, как
издевательски отреагировали аф-
ганские талибы на теракты 11 сен-
тября, как укрывали бен ладена.
Другое дело, что благая цель – ис-
коренить зло – была реализована
с вопиющей безграмотностью, без
учета не просто восточных реалий.
а специфики афганистана. Те мод-
жахеды, пусть некоторые талибы и
отрицали причастность к ним, ко-
торые были вскормлены с амери-
канской подачки в 1980-х годах и
воевали с советскими солдатами в
Гиндукуше и кандагаре, в конечном
счете, «отблагодарили» своих хо-
зяев, не просто «укусив их за руку».
По официальным данным, СШа по-
теряли в афганистане около 2300
тысяч человек погибшими. По не-
официальным – на четверть боль-
ше. Счет раненых и искалеченных
идет на десятки тысяч. на эту без-
дарную войну выкинуты трил-
лионы долларов. наблюдатели
сбились со счета в цифрах погиб-
ших и пострадавших афганцев.
остальное лежит вне пределов
статистической плоскости.

Согласно последней оценке
американской разведки, прави-
тельство в кабуле может рухнуть
через шесть месяцев, сообщает
The Wall Street Journal. После ухода
войск наТо в стране может раз-
виться гражданская война.

Также нет гарантии, что терро-
ристические организации, такие
как «аль-каида», снова не будут ис-
пользовать афганистан в качестве
базы для своих операций. 

но это уже другая тема. Мавр
сделал свое дело. Мавр может ухо-
дить.            

Максим МАКАрычеВ.

от редакции. Власти афгани-
стана и группировки «Талибан» на
переговорах в катаре 17-18 июля
договорились беречь гражданскую
инфраструктуру, предотвращать
жертвы среди мирного населения
и сотрудничать в гуманитарной
сфере. В совместном заявлении
говорится, что стороны будут ис-
кать общий язык, чтобы вывести
страну из той ситуации, в которой
она оказалась. но о деэскалации
насилия и прекращении огня во
время широкомасштабного на-
ступления группировки по всей
стране не упоминается.

каким соединенные штаты
оставляЮт После себя афганистан

американские войска покинули свою главную военную базу
в афганском Баграме. Хотя несколько подразделений Пента-
гона еще не выведены с другой базы в столице Кабуле, уход
американских солдат из Баграма фактически положил конец
самой продолжительной войне в истории америки, многолет-
ней операции, которая изначально получила название «несо-
крушимая свобода».
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Незабутні

Люди і час

ВаСиль народився 20 квітня
1956 року у селі Воробіївка

(нині Рибчинці) хмільницького
району Вінницької області. Мати
анастасія важко працювала у кол-
госпі на тваринницькій фермі. Син
Василь і донька катруся залиша-
лися вдома під наглядом діда Пи-
липа. Фронтовик-орденоносець
для онука був не тільки прикладом
мужності й героїзму, але і взірцем
та гордістю. Василь пишався, що
його дід мав два ордени Слави.

коли хлопець підріс, став по-
мічником матері, виконував і чоло-
вічу, і жіночу роботу. Василь
майстерно займався вишиван-
ням. напевно, це ремесло і підко-
рило серце майбутньої дружини
Марії. людяність, працелюбність,
порядність були притаманні йому
ще з дитинства. 

Після закінчення восьмого
класу вступив у сільське профе-
сійно-технічне училище № 2 села
Гущинці. Під час навчання брав ак-
тивну участь у художній самоді-
яльності, багато читав. любов до
літератури йому прищепила біб-
ліотекар олена Петрівна Білаш. З
її слів, це була дитина від Бога, на-
ділена кращими рисами харак-
теру: слухняний, чесний, відпові-
дальний. До неї він ставився, як до
рідної мами. Часто прибігав до
олени Петрівни у бібліотеку. Вона
гарно співала, і Василь ніколи не
пропускав її виступів, після яких
завжди дарував квіти.

Після закінчення ПТУ він всту-
пає до Вінницького медичного
училища. але провчився там не-
довго – два місяці. Першого ли-
стопада 1974 року Василь Бовкун
був призваний до лав Радянської
армії. Військову службу проходив
у Групі радянських військ у німеч-
чині. Потім подав рапорт на над-
строкову службу. Закінчив школу
прапорщиків. отримав призна-
чення у Далекосхідний військовий
округ.

У червні 1985 року переведе-
ний у Туркестанський  військовий
округ. З серпня того ж року спо-
чатку продовжив службу в 1060-му
артилерійському полку в Шин-
данді, згодом був переведений у
кандагар. на рахунку старшини
батареї 130 бойових виходів. За
мужність і героїзм під час вико-
нання завдань нагороджений ор-
деном Червоної Зірки, афгансь-
ким орденом «За мужність», меда-
лями «За відвагу», «За бойові за-
слуги».

Спогадами про військову
службу Василь Павлович ділився
неохоче. Можливо, щоб вкотре
не ятрити болем зранену душу.
Готуючи до друку книгу про за-
гиблих земляків і учасників бо-
йових дій калинівського району
«Час і досі не загоїв рану – цей
одвічний біль афганістану», Єв-
ген іванович олещенко (помер 7
січня 2020 року) зустрічався з
Бовкуном і записав кілька спога-
дів. З дозволу другого співав-
тора олександра Миколайовича
осьмачка цитую.

«…У мій перший день перебу-
вання в афганістані в кандагарі на
Чорній площі підірвався на фугасі
наш командир дивізіону підпол-
ковник Сметанін з екіпажем в кіль-
кості 5 чоловік. Це було для мене
першим потрясінням від побаче-
ного на афганській війні. на місце

загиблого призначили команди-
ром майора Шелухіна, з яким я
прослужив півтора року. Він для
мене був як бойовий товариш і по-
братим. Допомагав своїми пора-
дами, особливо при веденні бойо-
вих дій…»

Спілкуючись з дружиною вете-
рана – Марією Володимирівною,
дізналися, що Василь Павлович
дав їй прочитати статтю про нього,
де розповідалося, як він брав
участь у надзвичайно складному
завданні, за успішне виконання
якого був нагороджений орденом
Червоної Зірки та десятиденною
відпусткою додому.

У серпні 1987 року прапорщик
В. Бовкун повернувся у Далеко-
східний військовий округ. Через
два роки відбув у Групу радянсь-
ких військ у німеччині. У березні
1993 року прийняв військову при-
сягу на вірність народу України і
був направлений в калинівку. У ли-
стопаді 1999 року звільнився в
запас у званні старшого прапор-
щика.

У 1996–2014 роках Василь Пав-
лович очолював калинівську рай-
онну Спілку ветеранів афганіста-
ну. організація нагороджена По-
чесною грамотою Державного ко-
мітету України у справах ветеранів
за активну роботу з увічнення
пам’яті полеглих в афганістані вої-
нів-інтернаціоналістів.

За цей час він зробив багато
добрих справ для учасників бойо-
вих дій і для сімей загиблих воїнів.
Голова громадської організації іні-
ціював і реалізував разом зі
своїми однодумцями багато про-
ектів, що стосувалися захисту со-
ціальних прав родин полеглих
земляків і учасників бойових дій,
патріотичного виховання молоді,
збереження та увічнення пам’яті
калинівчан, які загинули в афгані-
стані.

З калинівського району прохо-
дили службу і працювали в афга-
ністані 217 земляків. Додому не
повернулися дев’ятеро: анатолій
Бабій, Володимир Бездушний, Во-
лодимир Валігура, Василь Гумен-
чук, Віктор Драбенюк, Сергій
нечипорук, Микола олійник, олег
Столярський, анатолій Шкорба.
Земляки гідно бережуть про них
пам’ять. Вона увічнена у граніті,
назвах вулиць, де проживали

юнаки: у селах жигалівка, Пиків, у
музеях, піснях і друкованих видан-
нях.

21 травня 2001 року в калинівці
було відкрито пам’ятник загиблим
воїнам-«афганцям» (скульптор –
Микола нечипорук). За активну
допомогу в його будівництві меда-
лями Української Спілки ветеранів
афганістану (воїнів-інтернаціона-
лістів) нагородили заступника го-
лови калинівської райдержад-
міністрації Віктора житовоза – «За
громадянську мужність» і Василя
Бовкуна – «За заслуги» другого
ступеня. До речі, перший камінь у

спорудженні пам’ятника особисто
заклав Василь Павлович. і вже бу-
дучи тяжкохворим, він звернувся
із проханням до сина Дмитра від-
вести його до пам’ятника, щоб
востаннє віддати шану і вклони-
тися загиблим побратимам.

За головування Василя Павло-
вича було відкрито меморіальні
дошки полеглим калинівчанам.
одна із перших у калинівському
районі – випускникам Гущинець-
кого ВПУ № 32, загиблим воїнам-
«афганцям» анатолію Бабію і
Василю Гуменчуку. Спільними зу-
силлями калинівської районної
Спілки ветеранів афганістану і
місцевої влади 9 травня 2004 року
на приміщенні ЗоШ і–ііі ступенів
№ 2 села Пиків встановили мемо-
ріальну дошку на честь полеглих
випускників Володимира  Валі-
гури, Сергія нечипорука, Миколи
олійника, анатолія Шкорби. У
школі створено Музей воїнів-«аф-
ганців», де експонуються особисті
речі загиблих, фотографії, листи,
адресовані рідним, і листи від
командування військових частин,
де служили хлопці.

9 травня 2005 року відбулося

відкриття меморіальної дошки ви-
пускнику калинівського техноло-
гічного технікуму, уродженцю села
Гопчиці Погребищенського району
олександру Шевчуку.

З датою 9 травня пов’язана ще
одна традиція. Голова Спілки Ва-
силь Бовкун разом зі своїми по-
братимами цього дня покладали
квіти до пам’ятника, вшановуючи
пам’ять полеглих земляків. Потім
відвідували могили загиблих вої-
нів і померлих учасників бойових
дій родом з калинівського району.
У селі Пиків до них приєднувалися
місцеві вчителі й школярі. Форму-

вали колону і разом йшли певним
маршрутом на сільське кладо-
вище. ось на такому звичайному
прикладі закладаються основи ви-
ховання людяності, порядності
юного покоління, а також шани,
поваги до померлих і пам’яті про
минуле. Цього ж дня мати загиб-
лого Володимира Валігури – Ганна
Степанівна разом з донькою Тетя-
ною запрошували «афганців» на
поминальний обід. і так було про-
тягом багатьох років. недавно
вона померла.

До речі, Ганна Степанівна була
членом жіночої ради керівного
складу калинівської районної
Спілки ветеранів афганістану. Ця
мудра, сильна і вольова жінка
підтримувала Василя Павловича
разом з його командою в усіх їх за-
думах, вміла виступити на захо-
дах, добитися справедливості,
коли мова йшла про батьків загиб-
лих воїнів.

Голова громадської організації
Василь Бовкун спільно з активом
опікувався батьками полеглих
земляків, тримав на контролі ви-
рішення їхніх проблем. Допома-
гали їм чим могли: і картоплю

вибрати, і дах перекрити. а щоб
трішечки прикрасити будні згорь-
ованих матерів, запрошував  їх на
концерти знаменитостей, що
приїздили на заходи з нагоди річ-
ниць виведення військ з афгані-
стану. і обов’язково знаходив
кошти для матеріальної допомоги
родинам загиблих. Василь Пав-
лович з синівською любов’ю ста-
вився до матерів, чиї діти
загинули в афганістані. Вони були
вдячні йому за турботу і допо-
могу. на превеликий жаль, біль-
шість матерів відійшли у вічність
до своїх синів.

До Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших
держав у навчальних закладах ка-
линівського району проводили ба-
гато різнопланових заходів.
Щороку педагогічні колективи Гу-
щинецького ВПУ № 32 і Пиківської
школи проводять тематичні вечо-
ри, лінійки Пам’яті, зустрічі з учас-
никами бойових дій. Серед випус-
кників училища багато таких, які
проходили службу в афганістані.
Вони часті гості учнів. Василь Пав-
лович залюбки брав участь у таких
заходах. У пам’яті залишилися
теплі душевні вечори, конкурс
малюнка «Війна в афганістані
очима дітей», продаж солодощів
у Дружелюбівській школі. отри-
мані кошти передали на споруд-
ження пам’ятника загиблим
землякам. 

Багато добрих і гарних справ на
рахунку Василя Павловича. Його
підтримкою і надійним тилом була
дружина Марія Володимирівна.
Вони познайомилися у Гущинцях і
прожили разом сорок три роки.
куди б чоловік не отримував при-
значення для проходження вій-
ськової служби, вона завжди була
поряд з ним. Подружжя Бовкунів
виховало двох синів – Дмитра і
Сергія, дочекалося двох онуків –
Вікторію і Максима. Молодший
син Сергій продовжує військову
династію Бовкунів.

Чоловікам з роду Бовкунів при-
таманні мужність і героїзм. Дід
Пилип пройшов Другу світову
війну. За плечима Василя Павло-
вича – бойовий досвід у афгані-
стані. Події на сході України не
залишають байдужим нікого. Ва-
силь Павлович також не міг зали-
шитись осторонь. Щоб передати
свої вміння і навички, він прийняв
рішення йти добровольцем боро-
нити територіальну цілісність
держави. Тим більше, що молод-
ший син Сергій з весни 2014 року
по травень 2018 року брав участь
в аТо. нагороджений орденом
«За мужність». Старший син
Дмитро з червня 2017 року по
2020 рік проходив службу на сході
України.

Василь Павлович з березня
2015 року по вересень 2017 року
захищав східні рубежі нашої
країни. Під час виконання одного
із завдань зазнав тяжке пора-
нення. лікувався у військових гос-
піталях. нагороджений медаллю
УСВа «За звитягу з золотою гіл-
кою».

Василь Павлович помер на
шістдесят четвертому році жит-
тя. на його життєвій ниві було ба-
гато різних випробувань, але він
завжди був людяним і порядним.
Таким і залишиться у нашій
пам’яті.

і в серці Пам’ять
не вмирає

Торік відійшов у вічність Василь Павлович Бовкун. Він за-
пам’ятався нам порядною, щирою, з відкритою душею люди-
ною, яка користувалася авторитетом серед бойових побратимів
і родичів полеглих в афганістані калинівчан. світлий, добрий
спомин про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його
знав.

Василь Павлович боВКУн.

Фото на згадку з учасниками бойових дій у Гущинецькому
ВПУ № 32.

олекСанДР Пушкаревський
з новомажарового наго-

роджений орденом Червоної
Зірки і медаллю «За відвагу». Теж
орден Червоної Зірки – свідчення
мужності й відваги, проявлені в
боях Володимиром Пєчкіним з но-
воселівки. Медаль «За відвагу» на-
гадує про афганське лихоліття і
Петрові Граммі, медаль «За бойові
заслуги» – відзнака за вірність
присязі, за самовідданість і сміли-
вість Миколи Песиголовця, Юрія
Потьомкіна, Федора Голуба, Юрія
кагадія, Віктора лукашова.

Так заведено на Зачепилівщині,
місцеві органи влади, громадсь-
кість, організація Української
Спілки ветеранів афганістану з
особливим теплом вшановують
воїнів-інтернаціоналістів, з вдячні-
стю ставляться до їх бойової мо-
лодості, коли вони готові були

пожертвувати життям на своїх пе-
редових лініях вогню.

назавжди залишилися в
пам’яті загиблі й померлі вже
після війни побратими. Делегація
«афганців» відвідала всі похо-
вання, де покояться їхні товариші.
Разом із селищним головою оле-
ною Петренко хвилиною мовчання
вони вшанували пам'ять і поклали
квіти на могили анатолія авдюніна
і Григорія Романенка у Бердянці.
Біля могили анатолія Миколайо-
вича зібралися трударі-механіза-
тори ПСП імені Фрунзе разом з
директором підприємства іваном
Глянем, староста Світлана хітько,
рідні, односельці. Згадали, якою
чудовою людиною він був. 

У селі олександрівка розділили
скорботні хвилини разом з мамою
померлого кілька років тому Сер-
гія козака Марією іванівною. Сер-
гію було дев'ятнадцять, коли в
складі контингенту радянських
військ він потрапив в жорстоке
пекло війни в афганістані. Почи-
нав солдатську службу в прикор-
донних військах у складі спец-
підрозділу десантно-штурмової
маневреної групи на туркмено-

афганському кордоні. Десантни-
ком залишався до останнього дня
– мужнім, азартним, запальним,
відчайдушним. Гаряча кров так і
кипіла в його міцних жилах, був ви-
нагороджений нестримним опти-
мізмом.

на жаль, доля відміряла Сергію
нарадуватися білим світом лише
47 років. 2015-го його не стало.
але бойові побратими міцно збе-
рігають пам'ять про товариша.

У нагірному схилили голови
перед пам'яттю «афганця»-орде-
ноносця Володимира кривошеї та
інтернаціоналіста Віктора Би-
ченка.

До ланної, що на Полтавщині,
зачепиляни теж дісталися, щоб
віддати шану загиблому на пере-
довій вже в наші дні захиснику
України на східних рубежах дер-
жави воїну-«афганцю» Юрію коно-
воду. Його смерть болить і по цей
час у серцях усіх, хто його знав і
поважав.

У центральному парку на алеї
Слави біля обеліску завершилася
ця хвилююча і зворушлива подо-
рож, яка засвідчила: забуттю не
підлягає жодне ім'я, жодне життя,

покладене в ім'я виконання вій-
ськового обов'язку. Воїни-інтер-
націоналісти разом з керівницт-
вом селищної ради, старостами
старостинських округів стали ще й
учасниками тематичної програми
«Пекучі рани афганістану», підго-
товленої аматорами базового Бу-
динку культури. З вітальними сло-
вами до присутніх звернулися За-
чепилівський селищний голова
олена Петренко, керівник ініціа-
тивної групи «Реверс» Володимир
Верхогляд. Щирі побажання здо-
ров'я, миру, благополуччя пролу-
нали і від Сергія Злидня, голови
Зачепилівської організації вете-
ранів афганістану, учасників бо-
йових дій, воїнів-інтернаціона-
лістів, ветеранів армії та флоту,
голови ветеранської організації
Тетяни Шур.

оплесками, запальним по-
жвавленням відгукнулися всі на
вручення нагород активним учас-
никам ветеранського руху. Ми-
кола Баклагін та олександр
Величко отримали подяки хар-
ківської обласної Спілки ветера-
нів афганістану, Микола Веклич,
Микола Таран, Володимир По-

садський нагороджені грамотами
Зачепилівської організації воїнів-
інтернаціоналістів, а іван литус,
Віктор Мягкоголов, Юрій жура,
Юрій Письмак, Володимир овча-
ренко відзначені подяками. Такої
ж винагороди був удостоєний
іван Башкатов, голова фермерсь-
кого господарства «Зоря».

хвилиною мовчання згадали
всіх тих, хто без гучних клятв і па-
фосних обіцянок віддав своє
життя, виконуючи бойове за-
вдання. Серед тисяч загиблих на-
завжди вписані імена Володимира
кривошеї, спецпризначенця роз-
відувального батальйону, ордено-
носця Червоної Зірки (посмерт-
но), який поліг у смертельному
бою з душманами 16 лютого 1985-
го під Чарикаром; леоніда Трой-
ченкова, теж удостоєного цієї
високої нагороди і теж скошеного
уламком міни в кривавій сутичці з
бойовиками.

Перевернуто ще одну сторінку
незабутніх афганських подій, до
яких причетні і наші співвітчизники
– зачепиляни, яким були подаро-
вані пронизливі, будоражливі го-
дини споминів і спілкування.

112 юнаків у різні роки
були призвані на військову
службу із Зачепилівщини
(Харківська область) і прой-
шли жорстокі випробування
в афганістані. 8 земляків по-
вернулися звідти з бойо-
вими орденами і медалями.

Пекучі рани неоголошеної війни
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У національному музеї-садибі М. і. Пирогова відбулися ви-
бори генерального директора. За результатами голосування пе-
реміг о. Ф. Турський – учасник бойових дій в афганістані,
полковник медичної служби.

Спорт

Побратиме, це наша з тобою газета!
ПЕРЕДПЛАТА-2021

триває передплата на загальнодержавні періодичні видання.
Газету Української Спілки ветеранів афганістану (воїнів-інтернаціоналі-

стів) «третій тоСт», де  друкуються законодавчі матеріали з питань соці-
ального захисту сімей загиблих військовослужбовців, інвалідів війни,
учасників бойових дій, юридичні консультації, матеріали про життя і роботу
організацій УСВа (територіальних, місцевих, районних), спогади, проза і
поезія, можна оформити за каталогом періодичних видань України «Преса
поштою» у будь-якому поштовому відділенні.

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

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

Вартість передплати з урахуванням приймання передплати і доставки
складає:

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

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

ПреС-СлУЖбА УСВА.

У луцьку відбувся ХіХ Всеукраїнський турнір з
дзюдо пам'яті загиблих воїнів-«афганців». Участь
брали і чоловіки і жінки.

олекСанДР Феодосійович наро-
дився 8 березня 1956 року в хміль-

нику.
З жовтня 1980 року  проходив службу в

Збройних Силах. Учасник бойових дій в
афганістані (кандагар).

З 1988 по 1995 рік  служив у військо-
вому госпіталі у Рівному начальником ін-
фекційного відділення, згодом заступни-
ком начальника госпіталю по медичній ча-
стині. Закінчив військову службу на посаді
начальника Центрального військового
авіаційного госпіталю (Вінниця), полков-
ник медичної служби запасу.

У 2000 – 2018 – головний лікар Вінниць-
кої міської клінічної лікарні №1. З 2018
року – директор ВП санаторію «МЦРЗ»
Південно-Західної залізниці.

лікар-організатор охорони здоров’я
вищої категорії. Заслужений лікар України (2016 р.).

нагороджений двома орденами і медаллю «За бойові заслуги», По-
чесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою МоЗ
України, відзнаками Української Спілки ветеранів афганістану (воїнів-ін-
тернаціоналістів).

національний музей-садиба М. і. Пирогова розташований у садибі
Вишня, де впродовж останніх двадцяти років (1861–1881) жив і працював
учений, хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник То-
вариства Червоного хреста Микола Пирогов.

обрали ветерана

на 62 році життя раптово помер за-
ступник голови Дергачівської район-
ної громадської організації ветеранів
України, голова районної Спілки вете-
ранів Афганістану майор Збройних
Сил у відставці

КУЗЬМенКо
олеКСАнДр СерГійоВИч.

народився він 14 вересня 1959
року в сім’ї робітників. Після закін-
чення школи в 1974 році вступив до
Красноградського технікуму механі-
зації та електрифікації сільського гос-
подарства. 1978 року був призваний
до лав Збройних Сил у прикордонні
війська. Службу проходив у Афгані-
стані. За мужність і сміливість о. С.
Кузьменко нагороджений багатьма
бойовими орденами й медалями.

Після звільнення з армії працював
на різних посадах у Дергачівському

ртП, з 1994 року – директор Дергачівського хлібоприймального під-
приємства. З 1996 року олександр Сергійович – директор  радгоспу
«Слатинський», згодом очолив райкоопзаготпром. Потім більше де-
сяти років працював на посаді начальника управління праці та соці-
ального захисту населення Дергачівської рДА.

олександр Сергійович з 2001 року очолював Дергачівську районну
Спілку ветеранів Афганістану, був заступником голови Харківської
обласної Спілки ветеранів Афганістану. Як керівник районної вете-
ранської організації і член президії Харківської обласної Спілки вете-
ранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Української Спілки
ветеранів Афганістану він доклав багато зусиль, щоб зробити кращим
життя ветеранів Дергачівського району і всієї Слобожанщини. Він осо-
бисто  займався питаннями соціального захисту, медичного обслуго-
вування й життєзабезпечення  ветеранів-«афганців» і членів сімей
загиблих, брав активну участь у вихованні молодого покоління в дусі
патріотизму і любові до батьківщини.

Завдяки особисто  йому  було відкрито  пам'ятники, меморіальні
дошки і стели загиблим  воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям і
загиблим у Великій Вітчизняній війні  майже  в усіх селах і містах Дер-
гачівського району. така активна життєва позиція сприяла підви-
щенню  рівня  поваги  жителів Харківської області до ветеранів війни
та ветеранського руху Слобожанщини. 

2019 року олександра Сергійовича було обрано заступником го-
лови Дергачівської районної громадської організації ветеранів
України. Він зробив великий внесок у розвиток ветеранського руху на
Дергачівщині, був хорошим керівником і людиною з відкритою
душею.

Дергачівська ветеранська організація і Харківська обласна Спілка
ветеранів Афганістану висловлюють щирі співчуття родині й близьким
олександра Сергійовича. Світла йому пам’ять…

ВетерАнИ ВійнИ ХАрКіВСЬКоЇ облАСті.

ЩИРІ СПІВЧУТТЯ

коМанДУ Рівненської області представляли
вихованець ДЮСШ № 5 Тимур Самедов і

вихованка оШВСМ Дарина коба. Про це повідо-
мив сайт Рівненської міської ради.

Дарина у ваговій категорії 57 кілограмів здо-
була «золото», Тимур став переможцем у ваговій
категорії 100 кілограмів.

«золоті» рівняни

УЧаСТь у змаганнях взяли
команди Фк «любомир» і

Фк «Дружба» зі Ставища, Фк з
Узина. Про це повідомляє інфор-
маційний портал «Моя київ-
щина».

Традиційно урочисте від-
криття турніру провели у місце-
вому парку біля пам'ятника
«афганцям». Присутні схилили
голови у скорботному мовчанні в
пам’ять про загиблих земляків,
які полягли на полі бою.

Селищний голова леонід
Джужик зауважив, що турнір
пам’яті воїнів-«афганців» прово-
диться кожного року, адже ми
пам’я-таємо наших героїв. Саме
вони є для всіх нас прикладом

того, як потрібно жити й боро-
тися.

З вітальною промовою звер-
нувся до учасників голова київсь-
кої обласної спілки ветеранів
афганістану олександр Янківсь-
кий. Завершили урочисту ча-
стину покладанням квітів до
пам'ятних місць селища.

Футбольні баталії відбувалися
на місцевому стадіоні «колос».
найвлучнішими стали представ-
ники Фк «любомир» (кращий во-
ротар – олександр ходаченко);
на другому місці – Фк «любо-

мир» U-17 (кращий гравець –
Максим Яценко); на третьому
місці – Фк Узин (кращий бомбар-
дир – Юрій Дудар).

* * *
на стадіоні ЦФЗн «Спорт для

всіх в опішні на Полтавщині від-
бувся турнір із дитячого футболу,
присвячений воїну-інтернаціона-
лісту олександру Губарю. Пере-
могли юні футболісти Фк
«Зіньків», на другому місці – Фк
«опішня», на третьому – пред-
ставники ДЮСШ «лубни».

рівняЮться на героїв
У ставищі провели міжобласний футбольний турнір пам'яті

воїнів-«афганців» ставищенщини (учасники – на знімку).

–на жаль, цього року
змагання через панде-

мію відбулися невчасно. Зазви-
чай ми проводили їх у березні, –
каже організатор турніру голова
Менської спілки воїнів-«афган-
ців» леонід Титаренко. – але
добре, що змагання все ж відбу-
лися. Дякуємо всім діткам і їхнім
тренерам.

– Я хвилювалася разом з учас-
никами, – ділиться враженнями
заступниця міського голови Вік-
торія Прищепа. – Дякую трене-
рам за сумлінну працю у
тренуванні юних чемпіонів,
бажаю всім подальших перемог.

Менські борці гідно боролися

за призові місця. артем Бабенко
та едік Грищенко вибороли ти-
тули переможців у своїх вагових
категоріях. Валерія кужекіна
стала другою, а третє місце по-

сіли іван Бурка, нікіта кужекін,
Євген крук, антон Радь, Михайло
ілляшик, Данил Бушак, артем
Товстопят і Порфирій Примак.

олексій ПрИщеПА.

юні спортсмени змага-
лися в Мені на Чернігівщині у
турнірі з вільної боротьби,
присвяченому 32-й річниці
виведення військ із афгані-
стану і пам'яті загиблих у аф-
ганській війні. силами
мірялися не тільки меняни, а
й спортсмени зі сновська і ні-
жина.

Юніори боролися гідно
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