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Вступ

Актуальність  дослідження можна  викласти  в  трьох  аспектах: 

загальнонаціональному, регіональному та галузевому («середовищному»).

Перший з  них обумовлений тим,  що 16 травня 2008 р.  було прийняте 

рішення  Ради  національної  безпеки  та  оборони  України  «Про  заходи  по 

забезпеченню  розвитку  України  як  морської  держави».  23  жовтня  2009  р. 

Президент підписав Указ  про «Морську доктрину України». Факт виходу в світ 

останнього  державного  документу  наочно  підтвердив  актуальність  питання 

морської  могутності  нашої  держави  та  необхідність  науково-історичних 

розвідок в площині обгрунтування української «Чорноморської доктрини», яка 

свого часу була оприлюднена нашим земляком-одеситом Юрієм Липою.

Другий аспект обумовлений тим, що серед топонімів Одеси спостерігається 

навмисне приниження українського фактору. Наприклад, це наочно доводиться 

у випадку з назвами одеських вулиць, а саме:

- серед  маршальських  імен  ми  бачимо  Жукова,  Говорова,  Толбухіна, 

Малиновського,  барельєф Бабаджаняна,  але не  увіковічнене ім’я  маршала 

Тимошенка, який був вихідцем з Одещини;

- серед  генеральських  імен  бачимо  Ватутіна,  Петрова,   Бочарова,  Янаєва, 

меморіальну  дошку  командарму-5  Потапову,  комдиву-51  Блюхеру та 

комбригу-38  Бурмакову,  але  забуте  ім’я  командарма  9-ї  армії  генерал-

полковника  Черевиченка,  чиї  війська  1,5  місяця  не  підпускали  ворога  до 

Одеси;

- серед командирів полків є ім’я командира 1-го морського полку полковника 

Осіпова, але відсутнє ім’я командира 3-го морського полку капітана Корня, 

чий  десант  під  Григор’ївкою  значно  полегшив  становище  Одеси  восени 

1941р. Також позабуте ім’я комдива-25 полковника Захарченко;

- серед  морських  адміралів  є  ім’я  Жукова  та  Луніна,  але  забуте  ім’я 

командира  Одеського  загону  кораблів  контр-адмірала  Вдовиченка,  чиї 

кораблі:  крейсер  «Комінтерн»,  есмінці  «Незаможник»  та  «Шаумян», 

канонерські  човни  героїчно  захищали  Одесу.  Таку  ж  тенденцію  ми 



спостерігаємо  відносно  увічнення  пам’яті  підводників-українців  та 

справжніх героїв-козаків, які полонили англійський пароплав-фрегат «Тигр» 

у квітні 1854 р.[37, 8].

Останній аспект стосується галузевого підходу, де окрім підводних човнів 

ми  торкнулися  тематики  акванавтів,  бойових  плавців,  науково-технічного, 

промислового та кадрового потенціалу військової підводної справи, що є для 

України на часі.  Тому ці  наукові  історичні  розробки не  тільки відповідають 

вимогам  часу,  але  й  дають  змогу  виявити  українську  складову  в  світовому 

історичному процесі зародження, становлення та розвитку військової підводної 

справи.  Це  може  стати  науково-історичним  підгрунттям  для  відновлення 

українських підводних сил та вшанування українських героїв-підводників.

Огляд  стану  наукової  розробки  проблеми.  Слід  зазначити,  що  наукова 

розробка  історії  зародження,  становлення  та  розвитку  підводної  військової 

справи  до  проголошення незалежності  України  велась  на  користь  націй,  які 

реально  мали  свої  держави.  Наприклад  свій  відлік  існує  у  німецьких 

підводників, який базується на давньогерманському епосі “Salman und Morolf” 

(1190  р.)  де  епічний  герой   Моролф  скористався  підводним  човном,  щоб 

уникнути  переслідування  суворого  царя  Фора.  На  протязі  досить  тривалого 

часу  український  фактор  або  замовчувався,  або  фальсифікувався  на  догоду 

тогочасним владноможцям. Враховуючи сучасні тенденції  постмодернізму та 

його  відмінності  від  модерністських  течій  в  історичній  науці,  ми  з  повним 

правом (по В.Підгаєцькому [106]) можемо залучити до розгляду наступні праці:

ХІХ  ст.: -  Монжері  -  "О  подводном  мореплавании  и  войне".(“Annales 

Maritimes” France, 1820.) та («Слов'янин», № ХХХVІІІ, СПб, 1827 р.) [1];

                   - В.М.Берх - "Об изобретении подводных судов в России в 1719 г.", 

"Московский телеграф", № XXIII, грудень 1825 р. (ч. VI. № 23), с. 223—226;

                   -  В.А.Кремінський – «Заметки по подводному плаванию и 

возможности устройства подводного судна», Одесса, 1892 р. [5].

ХХ ст.: А/ Після російсько-японської війни:

     -    М.І.Адамович «Подводные лодки, их устройство и история».–СПб., 1905;
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- Д.  Голов   «Подводное  судоходство.  История  развития  и  современное 

состояние». -СПб., 1905 [40];

- І.І. Різніч «Подводные лодки в морской войне». –СПб., 1910. [108];

- М.М. Тьєдер «На подводной лодке». –СПб., 1912;

- Я.С. Солдатов «Подводные лодки». –СПб., 1914.

        Б/ Після Першої Світової війни:

- «Подводный сборник. Вып.1». – СПб., 1918 [61];

- Кембл «Мои таинственные корабли» [88];

- Симс «Победа на море» [89];

- Клаксон «История наших подводных лодок» [90];

- Нъюболт «Подводные лодки и противолодочная борьба» [91];

- Лоуэлл Томас «Корсары глубин» [92];

- Михельсен «Подводная война 1914—1918 гг.»  [93];

- Шпис «Шесть лет плавания на подводных лодках» (фр.пер.) [94];

- Шюрер «Германские подводные лодки» (Судостроение, 1919 г.) [95];

- Вернер «Германские подводные заградители  для  операции в  открытом 

море» (Судостроение, 1919 г.) [96];

- Гайер А. «Германские подводные лодки и их боевые действия в 1914—

1918 гг.»(Судостроение,1919г.)[97] і лекція: «Итоги операций германских 

подводных лодок на различных театрах войны с 1914 по 1918 г.» [98];

- Лекція  капітана  Осборна,  прочитана  в  березні  1924  р.  в  Royal United 

Service Institution «Протичовнова війна на Середземномор’ї по 1916р.»;

- М.О. Китицін «Разведка из-под воды» [46].

           В/ Після Другої Світової війни привертають увагу праці Г.М.Трусова 

[72] та І.А.Биховського [35] на яких посилаються всі наступны дослідники; 

докторів  історичних  наук  В.І.Дмітрієва  -  по  радянській  підводній 

проблематиці  [43] і І.К.Мельника - по історії світового мореплавства [57] та 

адміралів, які керували підводними флотами під час Другої світової війни: 

К.Деніца (Німеччина) [22], Ч.Локвуда (США) та М.Хасімото (Японія) [23].

           Г/ Період Холодної війни ХХ ст. представлено в чисельних працях, 

зокрема: монографії президента Ізраїлю Х.Герцога, мемуарах командуючого 
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фолклендською ударною групою адмірала С.Вудворда, статтях M.Д.Волкера, 

Б.Гаррі,  А.Лайніса, Дж.М.Хірандані. 

 Серед  дослідників  історії  атомного  підводного  флоту  визначне  місце 

мають спогади його першопрохідців, зокрема Л.Г.Осипенка, Л.М.Жильцова, 

Н.Г.Мормуля (радянські) [18] та Х.Ріковера (американський).

Російський офіціоз відлік свого підводного флоту веде з указу імператора 

Миколи ІІ,  яким 19 березня 1906 р.  було запроваджено підводні  сили Росії. 

Зокрема  цієї  тези  дотримується  капітан  1-го  рангу  В.А.Данілін  і  наводить 

власну періодизацію [68, 66]:

- 1-й період (1906-1917) – становлення та розвиток підводного флоту Росії 

як роду військово-морського флоту;

- 2-й період (1917-1939) - розвиток підводних сил «Радянської республіки»;

- 3-й період (1939-1945) – участь підводних сил СРСР у Другій Світовій і 

Великій Вітчизняній війнах;

- 4-й  період  (1945-1961)  –  якісне  удосконалення  підводного  флоту  та 

завершення епохи підводних човнів з неядерними енергоустановками;

- 5-й  період  (1961-1991)  –  зародження,  становлення  та  динамічний 

розвиток радянського атомного підводного флоту;

- 6-й період (1991 – н.ч.) – різке зменшення як кількісних, так і  якісних 

показників стану підводних сил Росії та країн СНД.

Офіцер-тихоокеанець  Сергій  Смолянніков,  який  не  «стелиться»  під 

царський указ, на противагу В.А.Даніліну висуває свою аргументацію [68, 67]:

- 1-й  період:  5  червня  1904  р.  –  19  березня  1906  р.  –  становлення  та 

розвиток підводного флоту як виду ВМФ;

- 2-й період: 1906 – 1914 рр. – необґрунтована програма розвитку ВМФ 

Росії без підводних сил;

- 3-й період: 1914-1917 рр. - період вимушеного масового будівництва та 

освоєння субмарин в ході Першої Світової війни;

- 4-й  період:  1917-1922  рр.  –  участь  підводних  човнів  Радянської 

республіки по захисту Балтфлоту та Петрограду;
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- 5-й період: 1922 – 1941 рр. – розвиток підводних сил Радянського Союзу 

(212 ПЧ на початок Великої Вітчизняної війни);

- 6-й  період:  1941  –  1945  рр.  –  участь  радянських  субмарин  в  Другій 

Світовій та Великій Вітчизняній війнах;

- 7-й період: 1945 – 1959 рр. – будівництво нових типів дизель-електричних 

субмарин. Початок будівництва атомного підводного флоту;

- 8-й  період:  1959  –  1971  рр.  –  зародження,  становлення  та  розвиток 

атомного підводного флоту на Північному та Тихоокеанському флотах. 

Плавання з’єднань дизель-електричних субмарин в екстремальних умовах 

бойового протистояння;

- 9-й період: 1971 – 1991 рр.  –  якісне удосконалення атомних субмарин 

3-го  та  4-го  покоління  та  будівництво  дизель-електричних  підводних 

човнів «альбакорівського» типу;

- 10-й період: 1991 – наш час – період «застою» в розвитку та будівництві 

нового підводного флоту як Росії, так і країн СНД.

ХХІ ст.: найбільш вагомими історичними працями  по  підводному  флоту 

серед закордонних дослідників автор вбачає наступні:

- В.С.Борисов, В.Г.Лебедько «Підводний фронт Холодної війни».-СПб,2002.

-  А.Є. Тарас «Історія підводних човнів 1624 – 1904». -Мінськ, 2002 [71].

-   Г.І.Ілларіонов  «Подводные  лодки  российского  императорского  флота». 

-Владивосток, 2003 [45];

-  В.В.Балабін  «Эволюция  подводных  лодок  в  России  и  за  рубежом». 

–Москва, 2005 [33];

  Серед  вітчизняних  дослідників  морської  історії  є  віце-адмірал 

В.Г.Безкоровайний  [70],  капітан  1-го  рангу  А.Данілов  [42]  та  історик-

краєзнавець  О.Олійників  [59].  Наукові  праці  по  окремим  сторінкам  історії 

українського флоту вийшли з-під пера В.Кравцевича, учня академіка Є.В.Тарле 

-  «Український  державний  флот»(1992);  Володимира  Сергійчука  -  «Трагедія 

Українського  Чорноморського  флоту  1917-1920  рр.»  та  «Морські  походи 

запорожців»(1992);  доктора історичних наук Дмитра Сидорука -  «Військово-

Морський Флот України: народження та боротьба за його життя (1917-1920)» 
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(1992);  Андрія  Лубенця – «Творення українського військового флоту в добу 

Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.)» (2002); Івана Фурмана - 

«Розвиток  воєнного  мистецтва  флотів  у  локальних  війнах  та  збройних 

конфліктах  при  ведені  самостійних  дій  (1967-1988рр.)»  (2006);  Андрія 

Лозинського  –  «Організація  Австро-Угорського  флоту»  (2006);  Мирослава 

Мамчака - «Україна: шлях до моря. Історія українського флоту» (2007); Юрія 

Крючкова – « Підводні човни та їх будівничі 1900-2000. Драми людей, кораблів 

та  ідей»  (2007).  Разом  з  тим  роль  українського  чинника  в  зародженні, 

становленні  та  розвитку  підводної  військової  справи  в  синтезі  історичного, 

технічного та національного аспектів розглядається вперше.

Об’єктом даного дослідження є історія підводних сил. 

Предметом дослідження є  український чинник під час появи, становлення 

та  розвитку  підводного  флоту  загалом  у  світі  та  зокрема  в  Російській  та 

частково Австро-Угорській імперіях і в Радянському Союзі.

Мета дослідження: на підставі опублікованих документів і наукових праць 

та з залученням і введенням в науковий обіг нових, викладених у додатках або 

посиланнях, дослідити роль українського чинника у виникненні, становленні та 

розвитку підводної  військової справи.  Мета реалізується через виокремлення 

українського чинника з усієї сукупності інших, завдяки наступним завданням:

- вивчити практику застосування «чайок» під водою та її вплив на зростання 

авторитету українського козацтва на міжнародній арені;

- викласти свою версію використання козаками підводних засобів нападу;

- дослідити вплив українців в  опануванні  підводними човнами у ХІХ ст.  в 

Російській імперії;

- розглянути  практичне  застосування  бойових  засобів  підводної  війни 

підводниками українського походження  в бойових діях ХХ ст.; 

- проаналізувати  роль  українського  чинника  в  опануванні  атомаринами  та 

ракетно-ядерною морською потугою.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі обробки джерельної 

бази,  літератури  та  власного  п’ятнадцятирічного  досвіду  підводної  служби 

автор доводить версію можливості застосування технічних засобів нападу з-під 

10



води українськими козаками в кінці XVI ст., оприлюднює архівні документи по 

міжнародному  проекту  «Зірка  Командора»,  присвяченому  400-й  річниці 

українського підводного флоту та демонструє забуту працю В.А.Кремінського.

 Хронологічні  рамки дипломної  роботи обмежуються  періодом з  1595  р. 

(першою згадкою в історичних джерелах про бойове застосування підводних 

засобів українськими козаками) по 1995 р. (початком заходів по формуванню 

дивізіона підводних човнів ВМС України – див. додаток ХVІІ). 

Джерельна  база дослідження  ґрунтується  на  опублікованих  джерелах, 

зокрема: французького капітана Монжері [1], австрійського посла Еріха Лясоти 

[2],  французського  військового  інженера  Гійома  Лавассера  де  Боплана  [3], 

префекта  Кафи  Е.Дортеллі  д’Асколі  [4]  та  архівних  матеріалах  з  фондів 

Державного  архіву  Одеської  області  (Україна)  [5;  6;  7],  Центрального 

військово-морського музею Російської  федерації  [8],  Російського державного 

архіву військово-морського флоту [9 - (публікація на сайті [25] та в монографії 

[45,  543-550])],  Російського  державного  військово-історичного  архіву  (фонд 

чергового  генерала)  [10].  Також  використані  спогади  підводників-українців 

воєнного  та  післявоєнного  часу  і  мемуари  іноземних  флотоводців  [11-23]. 

Залучено деякі інтернет-ресурси по іноземним підводним флотам [24-27]. 

Структура роботи. Робота складається з основного тексту у складі вступу, 4 

розділів  з  проміжними  висновками  по  кожному  (17  підрозділів),  загальних 

висновків,  що  складає  102 сторінки.  Також  міститься  список  використаних 

джерел та літератури (8 стор.) і 18 додатків (46 стор.) - загалом 156 сторінок. 

Всі діаграми та пояснювальні малюнки виконані автором.

  Практичне  значення  дослідження полягає  в  тому,  що  воно  є  першою 

науковою  працею,  де  обґрунтовані  засади,  щодо  заснування  неурядової 

громадської  нагороди  про  відзначення  400-річчя  українського  підводного 

флоту та повернення з забуття пам’яті про українське підводне лицарство. 

Апробація  результатів  дослідження: Міжнародний  проект  «Зірка 

Командора» (2006 - 2010 рр.), що матеріалізувався в орденах, які зберігаються в 

Державному  архіві  Одеської  області,  в  музеях:  Києва,  Чернігова,  Львова, 
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Вінниці, Одеси, Миколаєва, Севастополя, Обнінська, Фокіно (Примор’я),Санкт- 

Петербурга,  і в родинах кавалерів ордена в Україні, Польщі, Росії та США. 

Розділ  І

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПІДВОДНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ В СВІТІ 

ТА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ЧИННИКА (ЕТАП ЗАРОДЖЕННЯ).

З  давнього  часу  морські  та  океанські  простори  були  зручними  засобами 

комунікації, джерелом корисної їжі, важливим екологічним фактором сприяння 

самому  життю.  А  в  житті  не  буває  без  конфліктів,  які  вельми  часто 

вирішувались у військовому протистоянні. Це протистояння не обмежувалося 

лише боями на суші але поширювалось і на володіння Нептуна.

1.1 Зародження підводних засобів війни (емпірична фаза).

Логіка  розвитку  військової  морської  справи  вимагала  опанування 

військовим мистецтвом морського бою не тільки на поверхні, але й під водою. 

З  античних  часів  до  нас  надійшли  відомості  про  бої  в  підводній  безодні, 

приклади яких наводяться нижче:

1. У 480 р. до н.е. під час греко-перської війни на півдні півострова Магнезія 

кораблі Ксеркса підійшли до мису Афет. Частина перського флоту у складі 200 

суден пішла навколо острова Евсея, де біля мису Артемісій знаходився флот 

греків, щоб заблокувати грекам протоку Евріп. Саме тоді і відбулася диверсійна 

операція грецьких пірначів, про яку поет І ст.н.е. писав:

"Когда длинный флот Ксеркса надвинулся на всю Элладу,

Скилл придумал глубинную морскую войну.

Заплыв в глубочайшие тайники Нерея, он обрезал якоря,

И перс, корабли и люди, пошел ко дну, униженный:

Первый пробный удар Фемистокла"                    ("Палатинская Антология").   

2. У Пелопонесській війні в 425р. до н.е. під час облоги афінцями ворожого 

табору   на острові Сфактерія поблизу Пілоса на узбережжі Мессенії, лакеде-

монські водолази доставляли у табір їжу. За свідченням Фукідіда:  «Водолазы 

ныряли и плыли под водой, таща за собой на веревке козьи бурдюки с маком, 

смешанным с медом, и с толчеными семенами льна». При обороні Сіракуз в 
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413 р. до н.е. захистники використовували сваї як підводні загородження для 

боротьби  проти  ворожих  кораблів.  "Но  и  эти  сваи  распилили  водолазы  за 

вознаграждение", - каже стратег афінського флоту Фукідід.

3. Аристотель в своїх творах описував водолазний пристрій, прийнятий на 

озброєння  в  армії  Олександра  Македонського,  який  зокрема  було  успішно 

застосовано при облозі Тіра у 332 р. до н.е.

4. У  римському  флоті  існував  спеціальний  підрозділ  «урінаторес», 

головними  завданнями  якого  була  розвідка  і  диверсійні  операції  у  ворожих 

портах, а також підводне обстеження та ремонт підводних частин своїх суден. 

У 212  р.  до  н.е.  «урінаторес»  зруйнували  бонові  загородження  сіракузького 

порту. Окрім цього, вони практикували руйнування підводних частин ворожих 

кораблів,  або  ж нападу  з-під  води  на  судові  команди.  Пірати  Середземного 

моря також зазнали ударів римських бойових плавців…

З ХV по ХVІІІ ст.ст.  підводні глибини зазнали нового штурму [45],[49],[72]:

-  у  1472 р.  італійський інженер Роберт Вальтуріо (1413-1484 рр.)  в  своїй 

книзі  «Про  військове  мистецтво»  опублікував  креслення  підводного  човна 

циліндричної  форми  з  загостреними  кінцівками,  де  як  рушії  мали 

використовуватися чотирьохлопасні гребні колеса з м’язевим приводом;

-  біля  1500  р.  Леонардо  да  Вінчі  розробив  проект  підводного  човна, 

креслення  якого  згодом  були  знищені.  Італієць  пояснив  це  тим,  що  «Люди 

настільки злобливі, що готові вбивати один одного навіть на дні морському»;

- в 1538 р., за свідченнями англійського філософа Роджена Бекона в його 

книзі «Послання про таємні дії мистецтва і природи й безпорадності магії», в м. 

Толедо  «винайшли  машину  у  формі  маленького  судна,  за  допомогою якого 

люди можуть пропливати під водою доволі великі простори»;

-  у  1578  р.  англієць  Вільям  Бурн  в  своїй  праці  «Винаходи  та  пристрої, 

абсолютно необхідні для всіх генералів і капітанів або командирів, людей на 

морі, так і на землі» дав опис дерев’яного підводного човна, який занурювався 

під воду шляхом зміни свого об’єму;
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- бойове застосування підводних човнів українськими козаками при Синопі 

у 1595 р. стало значним поштовхом для інженерної думки Старого і  Нового 

світу по створенню підводних апаратів для підкорення морських глибин;

- у 1624 р. голландець Корнеуліс Ван-Дреббель продемонстрував на річці 

Темзі свій дерев’яний підводний човен, який рухався за допомогою весел, що 

приводились у дію 12 веслярами. На борту цього підводного човна було також 

8 пасажирів;

- в 1654 р. французький інженер де Сон побудував у Роттердамі підводний 

човен розмірами 24 х 2,7 х 4 метри, який приводився в рух гребними колесами з 

поворотними лопатями;

- у 1680 р. в посмертному творі італійця Бореллі описано підводний човен, 

який  занурювався  за  допомогою  простого  пристрою  з  кількох  міхів,  які 

розташовувалися між корпусом та поворотною балкою;

- в 1691 р. французький фізик Дені Папен (1647-1712) побудував підводний 

апарат з заліза розмірами 1,68 х 0,76 х 1,76 метра, який описав у своєму творі 

«Збірка різноманітних роздумів, які стосуються деяких машин», що вийшла в 

Кесселі у 1695 р;

-  у  1718  р.  російський  селянин  Єфим  Ніконов  запропонував  проект 

дерев’яного «потайонного судна», яке в 1722 р. було збудоване, але при іспитах 

на Неві зазнало аварії;

- у 1747 р. в англійському журналі «Джентельменс мегезін» було описано 

підводний човен тесляра Саймонса з Тотнеса (графство Девоншир), досліди з 

якою проводилися на Темзі;

- з 1772 р. механік Джон Дей з Ярмута почав будувати свої підводні човни. 

Перша модель випробовувалася у ставку, а друга – «Марія», водотоннажністю 

50 тон, була переобладнана з невеличкого надводного судна. Її головні розміри 

складали 10 х 3 х 2,7 метри. Перші іспити в 1773 р.  поблизу Плімуту були 

успішними, але 20 червня 1774 р. винахідник при демонстраційному занурені 

затонув разом зі своїм підводним човном;

- в 1773 р. у США шкільний вчитель Давид Бюшнель побудував з червоної 

міді  підводний човен для військових цілей і  став  для американців «батьком 
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підводного  плавання».  В  1777  році  винахід  Бюшнеля  був  застосований 

американцями проти англійського флоту під час війни за незалежність;

- у 1795 р. француз Арман Мезьєр представив Комітету Суспільної Безпеки 

проект парового підводного судна, рушіями якого були механічні весла;

- нарешті в 1799р. з «легкої руки» міщанина міста Кременчук Раводанов-

ського (Ромоданівський Семен Андрійович) Російська імперія долучилася до 

систематичного опанування підводних глибин (див. таб.1 додаток ІХ).

 

1.2  Українська  підводна  парадигма,  та  її  вплив  на  зміцнення 

міжнародного авторитету українського козацтва. 

Перш ніж перейти до розгляду теми, доцільно усвідомити природу появи 

такого феномену як українське козацтво. Існує дюжина обґрунтованих теорій 

походження українського козацтва, зокрема це: хозарська (Н.Яковенко); чорно-

клобуцька  (Н.Яковенко);  черкаська  (Н.Яковенко,  М.Максимович, 

В.Б.Антонович); татарська (Н.Яковенко); автохтонна (Н.Яковенко); болохівська 

(Н.Яковенко, Дашкевич); бродницька (Н.Яковенко, Голубовський); угодницька 

(Н.Яковенко);  утікацька  (Н.Яковенко);  лицарська  (С.Леп’явко);  общинна 

(В.Б.Антонович) та від княжої дружини (Карпов і Тумасов).

М.С.  Грушевський  зазначав:  «…Се  ж  бо  те  плем’я  славного  народу 

Руського, з насіння Яфетового, що воювало Грецьке царство морем Чорним і 

сухопутю. Се з того покоління військо, що за Олега, монарха руського, в своїх 

моноксілах по морю й по землі плавало і Константинополь штурмувало. Се ж 

вони за Володимира святого монарха руського, воювали Грецію, Македонію, 

Ілірик. Се ж їх предки разом з Володимиром хрестилися, віру християнську від 

Константинопольської церкви приймали». 

Вперше  в  історичних  документах  згадка  про  дії  флоту  українського 

козацтва  наводиться  в  листі  великого  князя  литовського  Олександра  до 

кримського хана Менглі-Гірея:  «…Також писал еси намъ въ ярлику  своемъ, 

ижбы наши люди кіяне й черкасцы, пришедши Дніпром под Тягинею корабль 

твой разбили… Ино намъ то несвідомо будеть ли ся стало ино то ся стало без 

нашоє воли. Про то послали єсмо до наших врадниковъ украиныхъ, абы того 
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обыскали  межи  козакы,  а  чего  доискавши  ся,  дали  в  руки  слуге  твоєму 

Мусаце…».  Про  цей  факт  у  своїх  доробках  згадує  відомий  одеський 

краєзнавець  О.С.Олійників  [59,  15],  І.М.Паньонко  [60,  18],  посилаючись  на 

М.С.Грушевського [41, 79]. Слід зазначити, що козацькі «чайки» з’явилися не 

випадково. Традиція місцевого кораблебудування опиралася на «лодії» княжих 

часів та «камори» часів античних. Враження про козацькі «чайки» залишили 

для історії очевидці, зокрема: Ф. де Гарле барон Сезі, Томас Ро, Е.Д. д’Асколі, 

Г. Л. де Боплан,  віце-адмірал К.І.Крюйс.

Радянський дослідник Г.М.Трусов,  а  за  ним і  І.А Биховський пишуть: 

«Известно, что в 1595 году во время одного из боевых походов к анатолийским 

берегам запорожские казаки опрокинули вверх дном свои легкие суда «чайки», 

укрылись под ними и скрытно подошли к вражескому побережью»[35, 3]. Роль 

козацьких  морських  походів  в  період  з  1575  по  1637  рр.  на  Чорному  і 

Азовському  морях  дослідили  історики  «Краснознаменного  Черноморского 

флота», які писали: « Большую роль в борьбе за выход к Черному и Азовскому 

морям играли запорожские и донские казаки. С 1575 по 1637 гг. они совершили 

до  двадцати  походов  по  этим  морям,  неоднократно  осаждали  турецкую 

крепость  Азов,  овладевали  Кафой (ныне  Феодосия),  Синопом,  Трапезундом, 

подходили к стенам Константинополя. В июне 1637г., после восьминедельной 

осады, казаки взяли крепость Азов и удерживали ее в течение пяти лет» [51, 8-

9]. У  2001  р.  на  честь  10-ї  річниці  незалежності  України  в  Одесі  під 

упорядкуванням  Б.Д.Дмитрієва  вийшла  збірка  статей  «Україна  –  Морська 

держава». Серед інших мене зацікавила стаття відомого одеського краєзнавця, 

члена  спілки  письменників  України  О.С.Олійниківа  під  назвою  «Підводні 

рейди  козаків»  де  сказано:  «Чотири  сотні  років  тому  (1595),  за  часів 

гетьманування Федора Полоуса, запорозькі козаки невеликими силами досить 

легко здобули турецьке портове місто Синоп. Як це було?

Одного непоказного  світанку  турецькі  вартові  з  мурів  фортеці  Синопа 

спокійно поглядали на силу-силенну колод, які прибили до берега хвилі. З того 

вони не дивувалися, адже ніч була досить вітряна і, як на лихо, довга. Такої 

непогоди  море  завжди  щось  прибиває  до  берега.  Не  звернули  уваги  на  ці 
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колоди й спостерігачі  на турецьких галерах,  повз які  розгнівані  хвилі  несли 

колоди  й  вивернуті  з  корінням  величезні  дерева.  А  стернові  в  ранковій 

туманній габі намагалися уникнути зіткнення з ними, бо це нічого доброго не 

віщувало.  Як  тільки  розсіявся  туман,  колоди  вдарилися  в  берег.  Зверху 

розчинилися замасковані стулки й на берег вихопилися запорозькі козаки, які 

кинулися  до  відчиненої  брами  міста,  звідки  квапилися  до  моря  рибалки  й 

торговці.  Доля  міста  була  вирішена  досить  швидко.  Над  ним  замайоріли 

козацькі  прапори.  Так  уперше  українські  козаки  використали  в  морському 

поході підводні дерев’яні човни…»[73, 10]. У 2004 р. Олег Семенович  написав 

історичне  дослідження  «Сторінки  історії  українського  військово-морського 

флоту» де, посилаючись на вагому бібліографію з 77 джерел, ще раз торкнувся 

питання  бойового  застосування  запорозькими  козаками  підводних  човнів  і 

взяття за їх допомогою турецької фортеці Синоп у 1595 р., «…чим  здивували і 

турецького  султана,  і  цілу  Європу…»[59,  137].  Вірогідність  цього  факту 

підтверджують   В.Сергійчук  та  М.Мамчак  в  своїх  історичних  розвідках  та 

В.Савченко в історичному романі  «Золото і  кров Синопа»,  що дозволяє  нам 

звернутись до свідчень тих історичних осіб, які залишили свої міркування щодо 

устрою козацьких підводних човнів та способів їх бойового використання:

- спогади французького ченця Р.Фурньє, який наприкінці XVI ст. відвідав 

Константинополь  і  зазначав:  «Здесь  мне  рассказывали  совершенно 

необыкновенные истории о нападении северных славян на турецкие города и 

крепости,  -  они  являлись  неожиданно,   поднимались  прямо  со  дна  моря  и 

повергали  в  ужас  всех  береговых  жителей  и  воинов.  Мне  и  раньше 

рассказывали,  будто  славянские  воины  переплывают  море  под  водой,  но  я 

почитал рассказы выдумкой. А теперь я лично говорил с теми людьми, которые 

были свидетелями подводных набегов славян на турецкие берега». Цей текст 

ввів в обіг М.І.Адамович у 1905 р. Після нього його цитувало багато істориків 

підводного флоту, у тому числі І.А.Биховський [35, 4], Г.Ю.Ілларіонов [45, 10], 

а  також  в  перекладеному  на  українську  мову  і  скороченому  вигляді 

О.С.Олійників  [59,  137].  Доречі  в  1634р.  ідею металевого  підводного  судна 

виклали  французькі  ченці  Жорж  Фурньє  (ймовірний  нащадок  Р.Фурньє)  та 
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Марен  Мерсьєнні  у  книзі  «Теологічні,  фізичні,  сумлінні  та  математичні 

проблеми підводного плавання». Тому для нас вельми важливим є свідчення 

такої  поважної  в  питаннях  підводної  справи  людини.  Окрім  цього,  слід 

зауважити, що папа римський Климент VІІІ (1592-1605) у 1593 р. направив до 

козаків свого посланця Александра Комулео з 12 000 дукатів, маючи відомості 

від свого константинопольського агента про козацьку морську потугу [41, 335];

-свідчення турецького мандрівника Євлія Ефенді, який у 1637р. писав, що 

запорожці «Будучи исправными минерами, они не прекращают даже ставить 

мины под речкой с помощью покрытых смолою лодок» (див.В.Супруненко);

-  роздуми  французького  морського  історика  та  військово-морського 

фахівця  капітана  Монжері,  який  в  1820  р.  видав  книгу  «Про  підводне 

мореплавання й війну», що була перекладена російською мовою у 1827 р.  в 

Петербурзі: «Многие  писатели  XIII-го  столеттия,  основываясь  на  некоторых 

сомнительных  свидетельствах,  утверждают,  что  Александр  Македонский 

плавал  на  каком-то  подводном  судне.  По  крайней  мере,  нет  сомнения,  что 

такого рода суда были употребляемы в Европе в XIII  веке.  В конце XVI  и 

последующих   столеттиях,  украинцы(*)  часто  избегали  от  преследования 

турецьких  галер,  с  помощью  больших  подводных  лодок».  Монжері  в  своїх 

розвідках використовував балканські, турецькі джерела та розповідь Р.Фурньє 

(див.  додаток  ІV).  Редакція  журнала  «Слов'янин»  спотворила  думку 

французького  автора,  помістивши  таку  примітку:  «(*)  Сочинитель  сего 

рассуждения  разумеет  здесь  донских  и  запорожских  казаков»  (там  само). 

Останнє красномовно свідчить про корегування джерела на користь росіян, бо 

насправді французький автор написав те, що хотів написати. 

 З  приводу  бойового  використання  підводних  човнів  запорозькими 

козаками  Монжері  зазначав:  «Запорозькі  козаки  користувалися  гребними 

суднами, спроможними спускатися під воду, долати у зануреному стані великі 

дистанції, а відтак повертатися зворотнім курсом під вітрилами» [59, 137-138]. 

Разом з тим він припускав, що «… запорізькі човни були обшиті шкірою й мали 

герметичну  палубу  (чардак).  Над  палубою  височіла  шахта,  всередині  якої 

знаходився  козак,  що  спостерігав  за  видноколом  і  керував  човном.  Також 
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учений  зазначає,  що  саме  через  цю  шахту  до  човна  поступало  повітря, 

необхідне гребцям-воякам. Це дивне судно рухалося за допомогою весел, які 

були  вмонтовані  у  отвори,  що  були  зроблені  в  бортах.  Перепоною  для 

проникнення води в середину човна по веслах були шкіряні манжети з щільною 

припасовкою. Для занурення такого бойового човна у воду використовувався 

баласт у вигляді морського каміння або ж піску»[59, 138].

 Биховський  І.А.  виказує  сумніви  щодо  запорозьких  підводних  човнів 

спеціальної побудови: «Думается, что в данном случае дело обстояло несколько 

проще.  Вероятно,  запорожские  казаки,  опрокидывая  свои  долбленки  и 

погружая  их  в  воду,  дышали  воздухом,  остававшимся  под  днищем  челнов. 

Применяя  такой  способ  передвижения  под  водой,  казаки  могли  скрытно 

подкрасться к побережью противника и прорвать установленную им в устье 

Днепра блокаду, чтобы затем выйти на своих «чайках» на просторы Черного 

моря» [35, 5] і наводить свій малюнок (див. додаток ІІІ), який потім в різних 

інтерпретаціях повторюється в працях інших дослідників. Тобто, вони вважали, 

що  запорозьке  козацтво  використовувало  для  «підводної  війни»  або 

перевернуті «чайки», на яких козаки довгий час безпосередньо контактують з 

водою, або спеціальні підводні.

Отже  дослідниками  підводного  феномену  створена  парадигма,  яка 

потребує рішення. На мій погляд, відповідь лежить на поверхні, якщо уважно 

перечитати спостереження Гійома Левассера де Боплана відносно будівництва 

«чайок»,  комплектації  екіпажів,  планування морської  операції:  мети,  задуму, 

підготовки, прориву морської (річкової) блокади, морського переходу, нападу, 

відриву, повернення на Січ з повторним проривом блокади та зв’язати його з 

стратифікацією козацького війська. Щоб сотня посвячених козаків розмістилась 

на «чайках» (до 300 чоловік) треба було мати щонайменше 4-6 суден ( на кожне 

50-75 чоловік). Козацтво було універсальною військовою силою, яка одночасно 

була  і  кавалерією,  і  вправною  піхотою,  і  досвідченими  моряками.  Тому 

стратифікація  козацьких  залог  мала  бути  також  універсальною,  щоб  не 

змінювати систему керування в бою. 4-6 суден на сотню, 20-30 суден на полк, 

100-150  суден  на  Кіш.  Приблизно  саме  така  кількість  спостерігається  в 
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чисельних джерелах про флот запорозьких козаків у кінці XVI ст. [39, 261], [41, 

299], [83, 116]. Тому, якщо завчасно будувати козацькі «чайки» з розрахунку, 

щоб в належний час одна з іншою могли «сціпитися», як своїми планширами, 

так  і  переборками  (згадайте  Боплана),  то  під  рукою  сотника  стане  2-3 

транспортних  підводних  човна  (інший  варіант  –  два  ПЧ  та  дві  «чайки»-

буксировщика).  Таким  чином  дійсно  можна  здійснити  морський  перехід,  а 

після  бойового  застосування  «роздвоїти»  підводний  човен  на  дві  «чайки»  і 

летіти додому під вітрилами (див. додаток V).

Припустимо, що:

1.  Спеціальної  побудови  підводних  човнів  у  запорожців  не  могло 

існувати,  тому  що  треба  було  до  виходу  у  гирло  Дніпра  форсувати  більше 

десятка порогів, які не під силу підводному човну через велике заглиблення і 

порівняно обмежену маневренність.

2.  Після бойового застосування і  зіткнення з  ворогом підводний човен 

втрачає  основну  свою  перевагу  –  непомітність,  і  на  перше  місце  постає 

швидкість та маневреність, щоб відірватися від ворога.

3.  При  переході  в  підводному  положенні  з  застосуванням  мускульної 

сили постає питання достатнього запасу повітря і вентиляції.

4.  І  останнє:  переобладнання  «чайки»  мусить  бути  відносно  легким, 

швидким і не потребувати спеціального устаткування.

Отже,  версія  полягає  в  тому,  що,  успішно подолавши пороги,  частина 

козацьких чайок в очеретах швидко переобладнується для плавання під водою. 

Для цього поряд борт до борта  ставляться дві  чайки і  нахиляються одна до 

одної на 90 градусів так, що один з бортів стає днищем. В такому положенні 

«чайки»  скріплюються,  і  верхній  бортовий  стик  конопатиться.  При  цьому 

в’язанки  очерету  розташовуються  у  верхній  частині,  а  весь  твердий  баласт 

переміщується  вниз  побортно.  Ми  отримали  щось  на  кшталт  катамарану  з 

корпусів  двох  «чайок»  з  законопаченим  верхом.  В  такому  вигляді  носові  і 

кормові  стерна суден перетворюються на горизонтальні  рулі.  Всередині  між 

корпусами  «чайок»  утворюється  «водяний  тунель»,  в  якому  вертикально 

поставлено послідовно пара здвоєних коліс від чумацьких возів з гребками між 
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ними. Такі гребні колеса приводяться в рух м’язовою силою значно меншого за 

кількістю  числа  гребців,  які  розташовані  по  обидва  борти.  Такі  рушії 

універсальні у використанні як на «чистій воді» так і на мілині або в очеретах. 

Зміна  курсу  відбувається  за  рахунок  або  зміни  напрямку водяної  струї,  або 

звичайного  вертикального  стерна.  Рулі  глибини -  це  колишні  штатні  стерна 

надводного  плавання  кожної  окремої  «чайки».  Спостереження  і  вентиляція 

проводяться через діжки, які розміщені вертикально в конструкції і обладнані 

кришками. Такий підводний човен буде мати розміри: довжина дорівнюється 

довжині  «чайок»,  висота  корпусу  без  діжок  спостереження  і  вентиляції 

дорівнюється  ширині  однієї  «чайки»  у  звичайному  положенні,  а  ширина 

підводного човна буде приблизно дорівнювати двом висотам однієї «чайки» у 

звичайному  положенні  плюс  зазор  «водяного  тунелю».  На  мою  думку,  такі 

підводні  човни  у  складі  козацької  флотилії  могли  б  швидко  на  буксирі 

доставлятися  в  район  бойового  застосування,  а  потім  виконувати  функцію 

передового морського загону флотилії, яка забезпечує десантування основних 

сил на зайнятий зненацька плацдарм. Вхід і  вихід з такого підводного човна 

можливий через вертикальні діжки спостереження і вентиляції, а приведення в 

нормальне  положення  виконується  або  в  момент  нападу  (розкривається  як 

горіхова шкарлупка), або  силами варти, яка залишається біля «чайок». Тоді, 

згаданий  деякими  дослідниками  «чардак»  буде  означати  верхню  палубу 

підводного човна, де є повітря і містяться козаки, а нижня частина буде мати 

три продольні відсіки, з яких бортові зайняті твердим баластом, а центральний 

є «водяним тунелем». «Водяні гребні колеса» у ворожих портах можна легко 

перетворити на засоби доставки важких вантажів, наприклад трофейних гармат, 

які цінувалися запорозькими козаками. Ті ж «водяні колеса» з успіхом могли 

використовуватися у випадку пересування «чайок» по піщаним дюнам в обхід 

сторожової залоги турків при повернені на Січ. Здвоєні колеса у цьому випадку 

дуже нагадують шасі радянського «Лунохода», яке було апробовано на Місяці.

Безперечно,  володіння  передовими на  той  час  технологіями військової 

справи,  у  тому  числі  і  підводними,  сприяли  міжнародному  престижу 

українського козацтва. Так, наприклад, ще у 1580 р. через польську нунціатуру 
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козацькі ватажки подавали папській курії плани грандіозних воєнних операцій 

проти Османської імперії  [41,  198].  Бендерський похід 1583 р.  став наочним 

доказом можливостей козацтва. Саме в цьому році відбулись таємні переговори 

між  секретарем   папського  посольства  Кароля  Гамберіні  та  козацькою 

старшиною на чолі з Яном Оришковським про участь  Українського козацтва у 

боротьбі  європейських  держав  проти  турецької  агресії.  Було  укладено 

меморандум,  в  якому  давалася  характеристика  козацтву  і  його  потенційним 

можливостям.  У  ньому  вказувалося,  що  козацьке  військо  здатне  здійснити 

навіть  морський  похід  на  Константинополь  і,  отже,  загрожувати  турецькій 

столиці,  або,  принаймі,  допомогти  повстанню  болгар  проти  турків. 

Французьський  посол  в  Константинополі  Ф.  де  Гарле  барон  Сезі  доповідав 

своєму  уряду:  «Коли  розділити  між  козаками  якихось  п’ятдесят  тисяч  єкю 

щорічно, то можна примусити турків зосередити головну силу на Чорному морі 

для сторожі входу до каналу (Босфору – О.К.)»

 В  1593  р.  турки  розпочали  широкомасштабні  військові  дії  з  метою 

завоювання  нових  територій  –  аж до  Відня  включно.  Основний удар   було 

спрямовано на австрійських Габсбургів. Тому Габсбурги і Ватикан, за участю 

Венеції  та  Іспанії,  створили  Священну  Лігу  і  намагались  залучити  до  неї 

якомога більше християнських країн. Однак основний тягар війни все ж несли 

придунайські землі. Зусилля австрійської та ватиканської дипломатії втягнути 

до Ліги Річ Посполиту і Московію не дали позитивного результату. За таких 

обставин  дипломати  союзників  пішли  на  встановлення  прямих  контактів  з 

козаками,  що  виявилося  свідомим  порушенням  традиційного  міжнародного 

права, але екстремальні обставини потребували нестандартних рішень. Взимку 

з 1593 на 1594 рік   Станіслав Хлопицький від імені  козацької старшини провів 

перемовини  при  австрійському  дворі.  Це  було  слушно,  бо  саме  в  цей  рік 

Османська імперія  розпочала  свою чергову  війну проти народів  Європи.  На 

черзі було зворотнє посольство від імператора Рудольфа ІІ у Запорозьку Січ. 

Формально австрійський посол Еріх Лясота мав завдання лише найняти козаків 

на службу під час війни, але реально факт прямого звернення імператора по 

допомогу  до  козацтва  свідчив  про  визнання  його  самостійною  і  досить 
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потужною військово-політичною силою в міжнародних відносинах. Крім того, 

звернення  до козаків в обхід  польського уряду фактично означало визнання 

незалежності козацтва від державної влади Речі Посполитої,  адже навіть для 

простого набору найманців потрібен був дозвіл уряду. Австрія пішла на цей 

неординарний крок тому, що для неї  було життєво важливим знайти нового 

союзника,  розширити  театр  воєнних  дій  проти  турків  та  відволікти  сили 

супротивника  від  балканських  земель.  Переговори  закінчилися  успішно,  і 

козакам  було  передано  прапор  імператора  і  гроші.  Поряд  з  Е.Лясотою, 

проблемою залучення козацтва до анти- турецької війни займався і спеціальний 

посланець Ватикану Олександр Комулович (Комулео). Ще навесні він прибув 

на  українські  землі  та  вів  переговори  з  українськими  магнатами  і 

представниками  козацтва,  зокрема  з  С.Наливайком.  Однак  його  місія 

закінчилася  порівняно  невдало,  оскільки  він  зробив  ставку  на  офіційного 

керівника  козацтва,  призначеного  польським  урядом,  який  не  мав  ніякого 

авторитету в козацькому середовищі [41, 335]. Дипломатія запорожців суттєво 

вплинула на  якість   військових походів  та  їх  сенс.  Дослідники відзначають: 

«Эти  походы  носили  более осмысленный  и  целенаправленный, чем  обычно 

характер, поскольку были составной частью антитурецкой войны народов Юго-

Восточной  Европы,  объединенных  в  Священную  лигу.   Впервые  в  своей 

истории казачество действовало на международной арене как самостоятельный 

военно-политический  субъект.  Дипломатические  контакты  с  казаками 

поддерживали  австрийский  двор,  римская  курия,  московский  царь, 

семиградский князь, мультянский воевода и валашский господарь» [53, 12].

Слід  зазначити,  що  міжнародна  військова  активність  українського 

козацтва  не  замикалась  лише на  війнах  з  Османською імперією.  Українське 

козацтво відзначилось і на аренах Тридцятилітньої Європейської війни проти 

Росії (розгром російських військ під Москвою гетьманом П.К.Сагайдачним у 

1618  р.),  Швеції  (захоплення  шведського  фрегату  козацькою флотилією у  ), 

Іспанії (здобуття морської фортеці Дюнкерк у 1646 р.).

Підсумовуючи вищевикладене, можна припустити, що військові навички 

бойового  застосування  підводних  засобів  нападу  з-під  води  українськими 
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козаками не обмежились лише 1595р.,  а зберігались протягом всього їхнього 

існування,  принаймі  до  1792  р.  Саме  про  це  свідчить  теза  французького 

капітана  фрегату  Монжері  (див.додаток  ІV п.А),  Євлія  Ефенді  (1637  р.)  та 

сучасного дослідника А.Л.Сокульського, який стверджує наступне „ Відносно 

ж того,  що запорожці  1643  року  на  Чорному морі  в  кількості  40  чоловік  в 

підводних човнах, зроблених із шкури вола, напали на турецькі кораблі, - це 

вже реальний факт” [ 128, 23].

1.3  Визначення  ролі  українського  чинника  в  зародженні  підводної 

військової  справи  в  Російській  імперії  у  ХІХ  ст.  (науково-

експериментальна фаза).

Для  дослідження  перш  за  все  потрібно  визначитися  з  історичними 

критеріями щодо української землі, українського народу і української нації. Це 

потрібно для того, щоб встановити, які з інтелектуальних доробок чисельних 

народів  Російської  імперії  є  українською  спадщиною.  Загалом  такими 

критеріями є  проблема державотворчих та націотворчих центрів в ІХ та ХІІ 

ст.ст.  на  теренах  Східної  Європи,  з  яких  врешті-решт  постали  українська, 

білоруська та російська нації. Докладніше це питання буде висвітлено в розділі 

ІV. Зараз же ми зупинимось на тому, що при розгляді питання інтелектуальної 

спадщини наших пращурів ми будемо виходити з вищенаведених історичних 

реалій і вважати українською спадщиною інтелектуальну власність тих, що або 

народилися  на  історичних  українських  землях,  або  були  вихідцями 

українського  етносу.  Використовуючи  статистичний  метод  історичного 

дослідження  при  розгляді  фактичного  матеріалу,  ми  спробуємо   визначити 

питому вагу української нації на теренах Російської імперії у сфері опанування 

підводною безоднею в  умовах  відсутності  власної  держави.  При  цьому нам 

важливо встановити наступне:

1.  Яка  питома  вага  українців  в  розробці  ідеї  підводного  плавання  у 

Російській імперії за 100 років ХІХ ст.?

2. Які зовнішні фактори впливали на розробку підводних човнів в Російській 

імперії у ХІХ ст.?
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3. Скільки розробок втілилося у конкретні підводні човни і яка їхня частка 

припадала на долю українських винахідників?

Для розв’язання цих питань вельми зручним для дослідження і доречним 

буде  зведення  у  єдину  таблицю  всіх  нездійснених  пропозицій  з  приводу 

винаходів  підводних  човнів  та  їх  обладнання  на  теренах  Російської  імперії 

протягом ХІХ ст. ( див. таб.1 додаток ІХ). Між іншим, кілька авторів надавали 

свої  пропозиції  щодо  проектів  підводних  човнів  неодноразово,  наприклад 

Михайлов  Дмитро  (двічі),  Костович  О.С.  (двічі),  Федорович  М.О.  (двічі), 

Кремінський  В.А  (чотири  рази),  Заковенко  І.С.  (двічі).  Для  чистоти 

експерименту ми не будемо враховувати повторні звернення одних і тих самих 

авторів.

Дослідивши кількість нездійснених пропозицій з винаходів підводних човнів 

в  Російській  імперії,  доцільно  порівняти  вищенаведені  статистичні  дані  з 

іншими,  де  йдеться  про  проекти,  які  завершилися  реалізацією  підводних 

апаратів  в  металі.  Для  цього  ознайомимося  з  переліком  підводних  човнів 

Російської імперії, які були побудовані в той самий час, а саме:

1. 1834 р., Петербург, Олександрійський ливарний завод – підводний човен 

Карла Андрійовича Шильдера (1785-1854).

2. 1854 р., Ревель, майстерні порту – підводний човен (дерев’яний) першої 

моделі Оттомара (Костянтин) Борисовича Герна.

3. 1855 р., Петербург – підводний човен Вільгельма Багера.

4. 1855  р.,  Петербург,  Механічний  і  ливарний  завод  братів  Фрікке  – 

підводний човен (залізний) другої моделі О. Б. Герна.

5. 1864 р.,  Петербург,  Іжорський завод - підводний човен третьої моделі 

О.Б. Герна і полковника М.А.Петрашевського.

6. 1866  р.,  Петербург,  Балтійський  завод  -  Івана  Федоровича 

Александровського (1817-…).

7. 1867 р., Крондштадт, - підводний човен четвертої моделі  О. Б. Герна.

8. 1877 р., Одеса, Механічний завод Г.Бланшара – підводний човен першої 

моделі Степана (Стефан) Карловича Джевецького (1843-1938 ).
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9. 1879  р.,  Санкт-Петербург,  Невський  завод  –  підводний  човен  другої 

моделі С.К. Джевецького.

10. 1881-1882 рр., Кронштадт і Париж – 50 підводних човнів третьої моделі 

С.К. Джевецького.

11. 1883 р., Підводний човен четвертої моделі  С.К. Джевецького.

12. 1883 р., Підводний човен п’ятої моделі  С. К. Джевецького.

13. 1895 р., Одеса, Механічний завод Г.Бланшара – підводний човен Івана 

Степановича Заковенка.

Винаходи

україн
ці
інозем
ці

Реалізація

україн
ці
інозем
ці

Підсумовуючи вищевикладене можна стверджувати, що:

- по-перше, загалом з 117 авторів нездійснених проектів підводних човнів 

у Російській імперії у ХІХ ст. іноземного походження було 50 авторів, що 

складає  42,7%;  російського  походження  -  40  авторів  (34,2%)  і 

українського походження - 27 (23,1%);
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- по-друге, зовнішніми факторами, які найбільше сприяли появи проектів 

підводних  човнів,  апаратів  та  їх  устаткування,  були   війни:  Кримська 

(Східна)  війна  1853-1856  років  –  32  пропозиції  (27,3%),  російсько-

турецька 1877-1878 -  20 пропозицій (17,1%), та 1889-1892 - 7 пропозицій 

(6%), загалом - 59 пропозицій;

- по-третє,   з  62  підводних  човнів,  які  були  побудовані  у  ХІХ  ст.  в 

Російській імперії, – 56,5 (91,1%) належать за авторством українцям, а 5,5 

(8,9%) - іноземцям і жодного - росіянам!

У 1889 р. в довідці Морського Технічного комітету відзначалося:  "До 1878 

года  Россия  в  деле  подводных  судов  была  впереди  всех,  выстроив  лодки 

г. Джевецкого и г. Александровского, но некоторые неудачи, ничего общего не 

имевшие с вопросом о типе, затормозили дело настолько, что все государства в 

настоящее время опередили нас и самый вопрос как бы заглох и прекращен, к 

сожалению, разработкой" [49, 49]. 

Слід  зауважити,  що  крім  конструювання  підводних  човнів  українці 

відзначились  і  в  опануванні  водолазною  справою.  Перші  в  Росії  правила 

водолазної  служби  були  розроблені  викладачами  водолазної  школи  під 

керівництвом її начальника капітана 2-го рангу П.Бурачека. В 1886 році вони 

були  запроваджені  циркуляром  Головного  морського  штабу  як  «Правила 

обращения с водолазными аппаратами и о технических обязанностях водолазов 

и правила ухода за заболевшими водолазами при водолазных работах».

1.4 Внесок одеситів в розбудову підводного флоту у ХІХ ст.

Першим  серед  одеситів  реалізував  ідею  підводного  човна  Степан 

Карлович  Джевецький,  який  народився  на  Вінниччині  в  селі  Кунка 

Гайсинського району у дворянській сім’ї. У 1876 р. він винайшов свій перший 

підводний  човен,  але  чергова  війна  з  турками  внесла  своє  корегування. 

Набувши  бойового  досвіду  на  пароплаві  «Веста»  у  бою  з  турецьким 

броненосним  пароплавом  «Фехті  Буллед»  Георгіївський  кавалер 

С.К.Джевецький  у  1877  р.  власним  коштом  побудував  підводний  човен  на 

механічному  заводі  Г.Бланшара.  Іспити  підводного  човна  тривали  все  літо 
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1878р.  і  мало  не  закінчилися  трагічно,  коли  винахідник,  спробувавши 

підпірнути  на  своєму  човні  під  кілем  яхти  «Ереклік»,  застряв  між  дном 

Одеської  затоки  та  судном.  19  листопада  1878  р.  саме  на  рейді  Одеси 

С.К.Джевецький здійснив успішну демонстрацію бойового використання свого 

першого  підводного  човна,  підірвавши  баржу  на  очах  Командира 

Чорноморського  флоту  і  портів  адмірала  М.М.Аркаса.  У  Санкт-Петербург 

пішла  схвальна  реляція,  і  конструктор  отримав  «зелене  світло»  на 

удосконалення свого винаходу (див. додаток VІ). 

19 жовтня 1879 р.  у  Морський Технічний Комітет надійшли матеріали 

щодо проекту підводного міноносного човна від іншого одесита Кудряшова, 

який зазнав невдачі.

Другий  підводний  човен  Джевецького  (підводний  мінний  апарат)  був 

побудований  у  1879  р.  на  приватному  заводі  механіка  П.Є.Гарути. 

Водотоннажність була збільшена до 11,5 т, а екіпаж – до 4 чоловік. Головні 

розміри 5,7 х 1,2 х 1,7 метрів. Привід мускульний на два гвинта (носовий та 

кормовий). Іспити були проведені у 1881 році на Срібному озері у Гатчині на 

очах  імператора  Олександра  ІІІ.  Конструктор,  занурившись,  вельми ефектно 

пройшов  під  царською  шлюпкою  і  після  підйому  на  поверхню  вручив 

імператриці Марії Федорівні букет орхідей. Це стало запорукою у визначенні 

подальшої  долі  винаходу.  Надійшло  замовлення  на  серію  з  50  металевих 

підводних човнів для оборони морських фортець Російської імперії. Половину з 

них  було  побудовано  у  Петербурзі,  інша  половина  будувалася  у  Парижі  на 

заводі  Платто.  Вся  серія  була  закінчена  у  1882  р.,  16  підводних  човнів 

залишили у Кронштадті, а 34 відправили на Чорне море. Ця модель (третя) мала 

розміри 5,97 х 1,32 х 1,65 метрів, глибина занурення максимальна 12,5 метрів, 

термін знаходження під водою – 50 годин, екіпаж – 3 людини. Іспити головної 

субмарини  під  орудою  командира  лейтенанта  Іполита  Ілліча  Чайковського 

(1854-1937)  проводилися  з  5  травня  по  30  серпня  1882  р.  За  цей  період  на 

акваторії Воєнної гавані Кронштадта човен здійснив підводні галси на протязі 

96  годин.  Радіус  дії  човна  збільшувався  за  рахунок  можливості  його 

транспортування  на  рострах  надводного  корабля,  для  чого  на  корпусі  було 
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встановлено два  підйомні  рима.  Підводні  човни Джевецького третьої  моделі 

несли службу до 1886 року, після чого були списані. З цієї серії залишилося 

лише 4 субмарини: одна - у Лібаві, дві - у Джевецького і одна – для водолазного 

класу.  У  1883  р.  С.К.Джевецький  пропонував  модернізувати  третю  модель 

шляхом:

-  встановлення  «викидних»  апаратів  для  торпед  для  можливості  атаки 

ворожих суден на ходу;

- заміни педального приводу електродвигуном;

- заміни гребного гвинта гідро-реактивним рушієм (водометом).

Не  знайшовши  підтримки  своїм  планам,  С.К.Джевецький  у  1892  р. 

залишив  Росію  і  подальшу  свою  долю  зв’язав  з  Францією,  оселившись  у 

Парижі.

На відміну від С.К.Джевецького, інший одесит Володимир Афонасійович 

Кремінський марив освоєнням підводної безодні у мирних цілях. Він винайшов 

своє  підводне  судно  у  1883  р.,  а  у   1885  р.  здійснив  свою  першу  спробу 

зацікавити  своїм винаходом Російське  Імператорське  Технічне  Товариство  у 

Санкт-Петербурзі.  Спроба  виявилася  невдалою,  і  винахідник засів  за  теорію 

підводного плавання.  20 серпня 1892 р.  В.А.Кремінський видає в типографії 

Одеського військового округу свою працю «Заметки по подводному плаванию 

и  возможности  устройства  подводного  судна» (див.  додаток  ІІ). Як  трохи 

згодом Ціолковського цікавили не військові аспекти використання космічних 

апаратів,  а  міжпланетні  подорожі,  так  і  Кремінського  більше  цікавило 

застосування  його  винаходу  для  підводних  мандрівок  багаточисельного 

екіпажу (15 чоловік) на глибині до 400 морських саженів та на протязі десятків 

діб.  Винахідник  відмовився  від  застосування  механічних  рушіїв  (гвинта, 

гребного колеса, водомету) і теоретично обґрунтував можливість «підводного 

паріння», рухаючись лише за допомогою Архімедової сили та сили гравітації, 

використовуючи  ефект  «підводного  крила».  13  червня  1895  р.  винахідник 

звертається  з  своїми  пропозиціями  у  одеське  відділення   Російського 

Імператорського  Технічного  Товариства  (далі  ОВІРТТ)  до  його  голови 

В.М.Лигнєєва.  19  та  21 вересня  комісія  у  складі  голови морського  комітету 
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генерал-майора барона К.Р.  Бістрома та  членів  А.А.Іогансона,  Б.Ф.Гаусмана, 

І.О.Крукстона  нарешті  знайшли  час  і  розглянули  авторську  концепцію,  але 

звернули  увагу  не  на  суть  справи,  а  на  прикладне  значення  в  питанні 

судопід’йому і  зробили негативний висновок,  який 22 вересня 1895 р.  і  був 

представлений  у  доповідній  К.Р.Бістрома.  Неозброєним  оком  видно,  що 

національний склад комісії не сприяв В.А.Кремінському в його винаході. Через 

два роки В.А.Кремінський наважується звернутися до Голови ОВІРТТ, щоб він 

особисто  ознайомився  з  кресленнями,  брошурою  та  призначив  повторну 

експертизу винаходу, але й на цей раз Фортуна відвернула своє обличчя від 

винахідника [6].

Що ж то був за підводний човен? Діаметр корпусу - 7,25 фут. Довжина – 

84,5 фут. Товщина оболонки – 1.5 дюйма. Вага судна – 4067,594 пуда. Об’ємна 

водотоннажність – 2994,9166 куб.фут, що відповідає ваговій водотоннажності 

5244 пуди (83,9 тон). Опис винаходу складався з наступних розділів [5]:

1. Передмова, 2. Основні вимоги. Необхідні якості. Двигун, 3. Досліди, 

4. Порівняння способів руху, 5. Дихання. Противаги переміщен-ню вантажів. 

Внутрішнє  та  зовнішнє  освітлення.  Опалення.  Вимірювач  швидкості,  6. 

Керування. Найважливіші вимоги при облаштуванні судна, 7. Заключення, 8. 

Додатки  до  методу  підводного  плавання  В.А.Кремінського  (7  малюнків  і 

креслень), 9. Знайдені помилки при друці.

У чому ж суть методу Кремінського? Сам автор відповідає на це питання 

таким  чином:  «Занимаясь  по  вопросу  подводного  плавання  опытами  с 

моделями  подводных  аппаратов,  я  прихожу  к  полному  убеждению  в 

положительной  возможности  плавать  под  водою,  в  самом  широком  смысле 

этих слов, а также в том, - что в будущем это плавание получит самое широкое 

применение, как для научных, так и чисто специальных, например военных и 

даже коммерческих целей. К этому убеждению приводят меня опыты, давшие 

мне идею возможности устройства такого судна, которое может находиться и 

двигаться под водою, без электрического двигателя и без посредства винта или 

колес, сравнительно долгое время и на различной глубине, на основании самых 

простых,  известных  физических  законов.»  Винахідник  зауважує,  що  час 
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«одиночок» вже пройшов і що для вирішення проблеми вільного підводного 

плавання  потрібно  об’єднати  зусилля усіх,  хто  працює  в  цій  царині. 

Продовжуючи  тему  підводного  плавання  Володимир  Афонасійович  пише: 

«Можно смело сказать, несмотря на многие изобретения по этой части и даже 

применения этих изобретений к разным специальным целям, что мы еще не 

плаваем под водою…Разве можно назвать плаванием под водою опускание на 

некоторую глубину и пребывание там в течении нескольких часов? Конечно 

нет!...Говорить,  что  для  удовлетворительного  разрешения  этого  вопроса  не 

пришло еще время, что его не может дать современное состояние техники, - это 

значит повторять только общие фразы и больше ничего. В чем же тут кроется 

такое медленное  развитие вопроса,  несвойственное вообще нашему веку? В 

чем тут тормоз?» Поставивши таке питання, Кремінський знаходить на нього 

відповідь.  «Стоит  только  внимательнее  всмотреться  и  глубже  вдуматься  в 

изобретения и опыты нашего времени в области подводного плавания. В самом 

деле, посмотрим прежде всего, какая цель и какое назначение всех этих вновь 

изобретаемых  подводных  аппаратов,  подводных  лодок,  миноносок  и  тому 

подобных?  Цель  и  назначение  чисто  практическое  и  именно  военное…

Сообразно с целью, требования (до підводних апаратів – О.К.) эти очень ясны: 

главное – большая подвижность, поворотливость и – потому самому – меньший 

объем.  Вот  те  главные  качества,  необходимые  в  боевом  деле,  которыми  в 

известной мере обладают изобретенные аппараты… Находиться же в плавании 

под водою сравнительно долгое время и на большой глубине от этих аппаратов 

совершенно  не  требуется,  и  выполнить  это  они  положительно  не  могут… 

Небольшая прочность, не позволяя аппарату глубоко опускаться, вместе с тем 

вредно  влияла  на  находящихся  в  нем  людей  тем,  что  они  опасались  быть 

раздавленными…».  Винахідник  зневажливо  називає  створені  людською 

спільнотою того  часу  підводні  апарати  лише  дослідами,  роблячи  наступний 

висновок: «Только тогда будет доказана эта возможность плавать под водой, 

когда мы в состоянии будем находиться в водах сравнительно долгое время и 

на всевозможной глубине; или – другими словами сказать – когда подводные 

суда будут измерять время нахождения в воде не часами, а днями, месяцами, 
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глубину же опускания и пройденное пространство – не футами,  а  тысячами 

футов.»

 Інший  висновок  Кремінського  стосується  впливу  мілітаризаційної 

складової на розвиток підводного плавання: «Словом – говоря короче – до тех 

пор,  пока господа изобретатели будут изобретать  и строить свои подводные 

аппараты для военных целей, дело подводного плавания не будет продвигаться 

вперед…Вот в чем и заключается, по моему глубокому убеждению, тот тормоз, 

который задерживает правильное развитие самого (підводного – О.К.) дела.» 

На  закінчення  Кремінський  дає  пророчий  висновок,  який  є  актуальним  і  в 

умовах сучасної  України:  «Итак –  цель  чисто научного разрешения вопроса 

подводного  плавания,  соединение  всех  тружеников  этого  дела  одним 

руководящим началом и  сочувствие этому делу людей капитала  – вот что 

необходимо для скорого и полного разрешения вопроса подводного плавания». 

Сучасний висновок!!!

Одеський  краєзнавець  О.С.Олійників  в  своїй  праці  «Сторінки  історії 

українського  військово-морського  флоту»  згадує  українських  теоретиків 

кораблебудування та теорії судна професорів П.Гамалія та С.О.Бурачека, чиїми 

підручниками у  ХІХ ст.  користувалися  кадети  Морського  корпусу  у  Санкт-

Петербурзі.  Головою  Морського  технічного  комітету  був  українець-вчений 

адмірал Стеценко Василь Олександрович, але до нього інформація про винахід 

В.А. Кремінського, на превеликий жаль, не надійшла.

В 1895 р. на Одеському Механічному заводі Г.Бланшара було збудовано 

пошукового підводного човна конструкції Заковенка на його власні кошти. Іван 

Степанович  Заковенко  ще  у  1880  р.  розробив  проект  підводного  судна  для 

пошукових  робіт.  У  1885  р.  він  разом  з  Баграновим  підготував  проект 

пошукового підводного човна, на якому можна було б використовувати парову 

машину для надводного руху,  а  електродвигун -  для плавання під водою. В 

якості рушіїв винахідники використовували два гребних колеса: одне в носовій 

частині  судна,  а  інше  –  в  кормовій.  В  1899  р.  І.С.Заковенко  подає  проект 

підводного крейсера водотоннажністю 1800 тон, який має на озброєнні шість 

носових трубних торпедних апаратів,  але  в  морських боях першої  у  ХХ ст. 
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російської війни його винаходи не будуть втіленні у життя і поразка Росії стане 

неминучою. 

Розглянувши  зародження  української  підводної  військової  справи  на 

протязі  200 років з кінця ХVІ по кінець ХVІІІ  ст.ст.  (емпірична фаза) та на 

протязі  100  років  ХІХ ст.   (експериментально-наукова  фаза)  можна  зробити 

деякі попередні висновки:

1.  За  свідченням  Монжері  український  козацький  підводний  флот 

використовувався  на  протязі  200  років  як  транспортний  з  метою уникнення 

сутичок з турецькими галерами на переходах у район призначених бойових дій, 

або при повернені на Січ.

2.  Достовірність  джерельної  бази Монжері  перевіряється  дослідженням 

зв’язків папи римського, як безпосередньо з козаками в обох напрямках (через 

нунціатуру від козаків так і посилкою папського агента Олександра Комулео до 

козаків), так і через світську владу:

-  від  свого  союзника-імператора  Священної  Римської  імперії 

(Хлопицький від козаків та Лясота від імператора), а також через свого агента у 

ворожому стані (монаха Фурньє у Константинополі);

- від кардиналів та королівського двору Франції.

3.  В  свою  чергу  до  Франції  інформація  про  козацьку  морську  потугу 

могла потрапити кількома шляхами, а саме:

 -  від козаків під час знаменитого морського походу Івана Сірка; 

- безпосередньо від монаха-шпигуна Фурньє;

- згодом від Г.Л. де Боплана, чий брат застосував набутий ним досвід, 

будучи губернатором піратської Тортуги.

4.  Експериментально-науковій  фазі  зародження  підводної  справи  в 

Російській імперії у ХІХ ст. передували дві події, які пов’язані одними й тими 

самими передумовами:

-  так  званий винахід  Єфима Ніконова  (1718  р.)  стався  після  розгрому 

Запорозької Січі військами Петра Першого (тобто міг статися виток інформації 

від українських козаків під тортурами царських посіпак);
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-  перше  з  більш  як  100  звернень  про  підводні  апарати  у  відповідні 

російські інстанції сталося через п’ять років після 1794 р., коли остаточно стало 

ясно,  що  Чорноморське  козацтво  назад  на  Україну  не  повернеться  і  сенсу 

зберігати військові таємниці українського козацтва втрачаються. Його й зробив 

ймовірний нащадок кременчуцького українського козака С.А.Ромоданівський.

5.  Статистичні  дані  по  ХІХ  ст.  переконливо  свідчать  про  першість 

підданих  Російської  імперії  українського  походження  у  справі  практичного 

розвитку будівництва підводних човнів.
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Розділ ІІ

 УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У БОЙОВИХ ДІЯХ ПІДВОДНОГО ФЛОТУ

  В ХХ СТ. (ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ).

На початку ХХ ст. на всіх флотах повернулися обличчям до підводних 

засобів війни на морі, бо змагання броні і снаряда на той час було не на користь 

останнього.

2.1 Українські підводники в російсько-японській війні. 

Головний  морський  штаб  Росії  послав  запит  головному  командиру 

Кронштадтського  порту  С.О.Макарову  з  приводу  стану  залишків  підводної 

флотилії Джевецького. Відповідь Степана Йосиповича варта того, щоб навести 

її  повністю:   «На  отношение  Главного  морского  штаба  от  22 

марта  сего  года  за  №-640  уведомляю,  что  подводных  лодок 

Джевецкого  имеется  восемь  штук.  Семь из  них  по  корпусам 

вполне  исправны,  а  восьмая  неисправна  и  не  может  быть 

исправлена.  Ручные  механизмы  лодок  для  вращения  их 

гребных винтов и давания ими разного уклона находятся на 

своих местах  в  лодках  и,  по-видимому,  состоят  в  исправном 

состоянии, но вследствие долгого нахождения в бездействии 

требуют  разборки,  очистки  и  пересмотра.  Для  точного,  если 

потребуется,  определения  состояния  механизмов  лодок 

необходимо  одну  лодку  пересмотреть  в  мастерской 

Пароходного  завода,  чтобы  по  составным  частям  её 

механизмов  можно  было  определить  состояние  и  на  других 

лодках. Корпуса лодок сделаны из стальных листов  …  и как 

корпуса, так и механизмы весьма хорошей и крепкой работы. 

Каждая лодка стоит 9 000 рублей» [45, 147].
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Начальник  морського  відділу  штабу  Квантунської  армії  контр-адмірал 

Вільгельм  Карлович  Вітгефт  у  1900  р.  в  доповідній  записці  командувачу 

морськими  силами  Тихого  океану  писав,  що  хоча  ці  підводні  човни 

Джевецького ще не в задовільному стані у бойовому відношенні, але вони вже є 

зброєю, яка здійснює сильний психологічний вплив на ворога. Вітгефт просить 

встановити на підводні човни Джевецького у порядку випробовування торпедні 

апарати і прислати їх на Далекий Схід. Причому їх доставка мала здійснитися 

на пароплаві Добровольчого флоту з обов’язковим заходом у Японію для того, 

щоб підводний човен впав в око японцям. Один підводний човен Джевецького 

відремонтували, випробували в дії і на пароплаві «Дамар» доставили у Порт-

Артур. В 1902 р. Вітгефт доповідає в Головний Морський штаб, що в Порт-

Артурі  підводний  човен  Джевецького  був  обладнаний  двома  зовнішніми 

гратчатими торпедними апаратами і  залучений до системи оборони фортеці. 

Інший  підводний  човен  конструктора  Клода  Губе  був  доставлений  в  Порт-

Артур на броненосці «Цесаревич» з Тулону. Після прибуття С.О.Макарова у 

Порт-Артур він мав намір використати підводні човни для охорони рейду, але 

передчасна  загибель  на  броненосці  «Петропавловськ»  звела  нанівець 

адміральські  плани.  Перед  падінням  Порт-Артура  три  підводні  човни: 

Джевецького,  Губе  (командир  -  мічман  Б.П.Дудоров),  «Петро  Кошка»  були 

затоплені,  а  недобудований  підводний мінний загороджувач  «Портартурець» 

(командир  -  мічман  Б.А.Вількицький)  був  знищений  вибухом.  Інша  доля 

спіткала  човен  третьої  моделі  Джевецького,  котрий  модернізував  у  1904  р. 

лейтенант  Сергій  Олександрович  Янович.  Нове  судно  отримало  назву 

напівзанурюючого катеру малої видимості «Кета» водотоннажністю 8 тон. В 

березні  1905 р.  катер «Кета» став  на захисті  порту Миколаївськ-на-Амурі.  1 

серпня 1905 р. «Кета», знаходячись на позиції патрулювання на траверзі мису 

Погбі,  мала  бойову  сутичку  з  двома  японськими  міноносцями.  Після  цього 

японські  кораблі  не  робили спроб увійти в  Амурський лиман.  «Кета»  добре 

зарекомендувала  себе  під  час  шторму і  до  осені  несла  патрульну  службу  у 

Татарській протоці. З бойового складу була виведена у 1908 р.
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Окрім вищеназваних п’яти  підводних човнів ще 14 було зосереджено у 

Владивостоці,  тому  що  залізничне  сполучення  з  Порт-Артуром  було  вже 

втрачене.  23  грудня  1904  р.  по  старому  стилю  командир  Владивостоцького 

порту  контр-адмірал  М.Р.Греве  видав  наказ  №-1102,  згідно  якого  був 

сформований окремий загін підводних міноносців, які входили організаційно у 

Владивостоцький загін крейсерів [45, 277], [49, 51], [55, 43], [68, 50]. Що ж то 

були за підводні човни, які вступили в першу війну ХХ ст.? Це були сталеві 

підводні човни побудови 1901-1905 рр., зокрема:

1. Підводний  човен  «Дельфін»,  конструкції  І.Г.Бубнова  під  командуванням 

лейтенанта Г.С.Завойко - українця.

2.  Чотири з шести підводних човнів типу «Касатка» конструкції І.Г.Бубнова: 

«Касатка»  під  командуванням  лейтенанта  А.В.Плотто,  «Скат»  під 

командуванням  лейтенанта  М.М.Тьєдера,  «Налим»,  «Фельдмаршал  граф 

Шереметьєв».

3.  Підводний човен «Форель» конструкції Р.Еквіля (Німеччина, завод Круппа) 

під командуванням лейтенанта фон дер Рааб-Тілена.

4.  Два з семи американських підводних човнів конструкції Д.Холланда типу 

«Холланд-7р»: «Сом» (колишній «Фултон») під командуванням лейтенанта 

В.В.Трубецького (князівський родовід з Великого князівства Литовського та 

Руського), «Щука» під командуванням лейтенанта І.І.Різнича – українця.

5.  П’ять  з  семи  американських  підводних  човнів  типу  «Протектор» 

конструкції  Саймона  Лейка:  «Осетр»  (колишній  «Протектор»)  під 

командуванням лейтенанта І.О. фон Ліпгарта, «Кефаль» під командуванням 

лейтенанта  В.А.Меркушева  і  пізніше  поручика  Підгорного,  «Бичок», 

«Плотва», «Палтус».

6.  Підводний човен «Чілім» конструкції офіцера головного Морського штабу 

лейтенанта А.С.Боткіна за участю головного інженера французького заводу 
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«Сотер» Арле Боше, який, як і «Кета», фактично був напівпідводним судном 

(перший командир мічман В.Л.Сологуб).

Тобто з  14 підводних човнів у Владивостоці   лише п’ять з  половиною були 

побудовані за російськими проектами!!! З відомих командирів підводних човнів 

п’ять мали українське коріння (Завойко, Трубецький, Різніч, Підгорний, Сологуб), 

четверо походили з іноземців (Плотто, Тьєдер, Рааб-Тілен, Ліпгарт) і лише один, 

Меркушев,  був росіянином. Якщо до цієї  когорти командирів підводних човнів 

долучити  ще  Яновича,  Вількицького  та  Вячеслава  Євгеновича  Клочковського 

(командира підводних човнів «Пескарь» та «Окунь» після участі в Цусімському 

бою у складі  2-ї  Тихоокеанської  ескадри),  то  пріоритет  української  нації  серед 

бойових підводників російсько-японської війни стане безсумнівним!

Бойові дії Владивостокського загону підводних міноносців під час російсько-

японської  війни,  за  думкою  чисельних  істориків,  сприяли  тому,  що  японські 

адмірали, спочатку Х.Камімура, а потім і Х.Того, відмовились від висадки десанту 

і захопленню Владивостока.  13-16 березня 1905 р. підводний човен «Дельфін» ніс 

патрульну  службу  біля  острова  Аскольд.  9  квітня  підводний  човен  «Касатка» 

здійснив 7-денний похід до корейських берегів.  29 квітня в 70 милях від мису 

Поворотний підводний човен «Сом» мав бойове зіткнення з  двома японськими 

міноносцями.  Такими  були  перші  бойові  походи  Владивостокського  загону 

підводних міноносців [45, 203], [68, 52].

Схема бойових позицій Владивостокського загону підводних міноносців 
[68, 64]
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 Але російські флотоводці не мали ніякого уявлення про бойовий потенціал 

нової зброї. Так, на запит командира підводного загону лейтенанта М.Тьєдера 

про  доставку  24  французьких  свічок  запалювання  для  двигунів,  адмірал 

Бірільов  наклав  рецензію:  «Достатньо  двох  фунтів  казенних  стеаринових». 

Порівняльну характеристику підводних човнів Російського флоту, які прийняли 

участь  в  російсько-японській  війні  1905-1905  рр.,  можна  дослідити  за 

допомогою таблиці №-2 (див. додаток Х).

Контр-адмірал Е.М.Щенснович, начальник Балтійського загону підводного 

плавання,  піддавав  різкій  критиці  будівництво  підводних човнів  російського 

флоту  на  іноземних заводах,  або  по  іноземним зразкам.  17  січня  1905  року 

Е.М.Щенснович  подає  записку  в  Морський  Генштаб  «Про  типи  і  число 

підводних човнів, необхідних для активного захисту нашого узбережжя» [45, 

286], де викладаються вимоги для двох типів підводних човнів: прибережного 

та крейсерського. 4 грудня 1905 р. в ще одній доповідній таємній записці він 

зазначав: « Ми вже маємо таких досвідчених керівників побудови підводних 

човнів  як  М.М.Беклемішев  та  І.Г.Бубнов.  З’являються   проекти  підводних 
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човнів  І.А.Гаврилова.  Л.М.Мацієвич  також  має  намір  проектувати  підводні 

човни…  Балтійський  завод  вже  прилаштувався  до  будівництва  човнів,  має 

досвідчених майстрів і креслярів в цій справі. Проекти двох човнів в 360 і 110 

тон Бубнова вже розглянуті Морським технічним комітетом і мають дозвіл на 

будівництво від Морського міністерства. Все готово, необхідно лише виділення 

коштів на цю справу, про що й виношу клопотання…».  Тому новий проект 

підводного  крейсера  1905  р.  І.С.Заковенка  водотонажністю 2650  тон  не  був 

навіть розглянутим.  Російська імперія ж в цей час фінансувала американських 

та німецьких конструкторів підводних човнів, які і скористалися цим у повній 

мірі! 

2.2 Українські підводники Російської імперії під час Першої Світової 

війни.

Після  російсько-японської  війни  російські  флотоводці  не  оцінили 

належним чином роль підводних човнів,  і  хоч 19 березня 1906 р.  імператор 

підписав указ про виділення їх у окремий рід сил,  кораблебудівна програма 

Росії була скорегована на будівництво підводних човнів для нової війни лише в 

1909 р. Час було втрачено. На відміну від США, Англії, Франції, Німеччини і 

Австро-Угорщини,  підводний  флот  Росії  вступив  у  Першу  світову  війну  з 

морально застарілими підводними човнами,  що не  могло не  позначитися  на 

його діях в 1914 р. на початковому етапі війни.

Появі  сучасних  підводних  човнів  на  Чорному  морі  передували  два 

важливих  державних  рішення.  Перше  з  них  стосувалося  затвердження 

імператором Миколою ІІ 12 липня 1907 р. «Малої кораблебудівної програми», 

згідно якої передбачалося будівництво трьох підводних човнів типу «Морж» 

для  Чорноморського  флоту.  Одночасно  з  цим  восени   1907  р.  два  підводні 

човни «Лосось» і  «Судак» (тип «Холланд-7р») були перекинуті залізницею з 

Балтики  на  Чорне  море.  Під  час  Першої  світової  війни  вони базувались  на 

Балаклаву. В 1909 р. на Чорне море була доставлена серія німецьких підводних 

човнів  «Карп»,  «Карась»,  «Камбала»,  які  базувалися  на  Севастополь.  До 
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початку  Першої  світової  війни  під  час  однієї  з  учбових  торпедних  атак 

29 травня 1909 р. підводний човен «Камбала» під командуванням лейтенанта 

Аквілонова був  протаранений броненосцем «Ростислав».  Загинули командир 

загону  підводного  плавання  капітан  2-го  рангу  Бєлкін,  помічник  командира 

підводного човна мічман Тучков, кондуктор Сальніков та 17 нижніх чинів. Два 

інші підводні човни (тип «Холланд-7р»)  «Сом» та «Щука» було переправлено 

в 1914 р. з Тихого океану для оборони Одеси. 24 червня 1914 р. в зв’язку з 

можливою появою у турецького флоту двох германських нових крейсерів була 

затверджена  додаткова  програма  підсилення  Чорноморського  флоту,  яка 

передбачала в тому числі будівництво ще шести підводних човнів вітчизняного 

проекту типу «Лебідь» і закупівлю американських субмарин. 

 На відміну від Чорноморського флоту, на Балтиці в 1911 р. вже діяла 

бригада підводних човнів під орудою капітана 1-го рангу П.П.Левицького, який 

і зустрів Першу світову війну на цій посаді в чині контр-адмірала. Найбільш 

сучасними підводними човнами цього періоду були «Мінога» (ввійшла в склад 

Балтфлоту в жовтні 1909 р.) і «Акула» (відповідно - 19.11.1911р.) конструкції 

І.Г.Бубнова. Цікавим буде порівняння долі цих субмарин. Першим командиром 

«Міноги»  став   лейтенант  А.В.Бровцин,  котрий  восени  1912  р.  передав 

підводний човен  лейтенанту А.Н.Гарсоєву. 23 березня 1913 р. при виході у 

практичне  плавання  внаслідок   навалу  на  вугільну  баржу,  підводний  човен 

втратив кормового золоченого двуголового орла. Незабаром підводний човен 

затонув на глибині 30 метрів. При рятувальних роботах відзначився водолаз-

українець  мічман  К.Ф.Терлецький.  Інший  українець  капітан  2-го  рангу 

М.О.Гудима  прийняв  у  старшого  лейтенанта  С.В.Власьєва  підводний  човен 

«Акула» і здійснив на ньому 16 успішних бойових походів на Балтиці під час 

Першої світової війни. Український підводник М.О.Гудима модернізував свій 

підводний  човен,  обладнавши  його  також  для  постановки  чотирьох 

загороджувальних мін. 27 листопада 1915 р. «Акула» вийшла в свій останній 

17-й бойовий похід з якого не повернулася. Пізніше інженер К.І. Руберовський 

прийняв в «мінну естафету» і прийняв участь в розробці проекту модернізації 
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підводних човнів  типу «Барс»  в  мінні  загороджувачі,  які  мали на  озброєнні 

42  морські  міни.  Ці  роботи  проводилися  на  балтійських  підводних  човнах 

«Форель»  та  «Єрш».  Найкращими  підводними  човнами  Балтики  безперечно 

стали  12  субмарин  типу  «Барс»,  що  дозволило  переформувати  балтійську 

бригаду в повноцінну дивізію під орудою контр-адмірала Д.Н.Вердеревського. 

Це  відразу  позначилося  на  бойових  успіхах  балтійських  підводників,  серед 

котрих найбільш вагомим було потоплення 10 серпня 1915 р. підводним човном 

«Гепард»  німецького  крейсера  «Любек»,  який  охоронявся  п’ятьма 

міноносцями.  Інженером-будівничім  головних  підводних  човнів  «Барс»  та 

«Гепард» був вже відомий нам українець К.І. Руберовський!

 Але  для  нашого  дослідження  все  ж  таки  більш цікавим  буде  те,  що 

відбувалося під час Першої світової війни на Чорному морі. Бойові дії на цьому 

терені в Першу світову війну почались 16 жовтня 1914 р. з обстрілу кораблями 

турецького флоту портів Російської імперії від Одеси до кавказького узбережжя 

включно.  З  вступом  трьох   нових  торпедних  підводних  човнів  «Нерпа» 

(30.12.1914),  «Тюлень»  (19.03.1915),  «Морж»  (30.04.1915)  та  мінного 

загороджувача  «Краб»,  25  червня  1915  р.  1-й  дивізіон  підводних  човнів 

Чорноморського флоту вийшов в море під командуванням капітана 1-го рангу 

В.Є.Клочковського для постановки мінного загородження поблизу Босфора.

Схема мінно-загороджувальних дій на комунікаціях ворога та блокади 

Босфору силами Чорноморського флоту у 1914-1917 рр. [44]
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27 червня  з  18.00 до 20.20 мінний загороджувач виставив 60 мін між 

маяками  Анатолі  і  Румпелі,  перекривши  вихід  з  Босфору  [45,332],  [51,72]. 

5 липня цього ж року при спробі вийти у Чорне море на цьому мінному полі 

підірвався легкий крейсер «Міділлі» (колишній «Бреслау»), що надовго відбило 

бажання у адмірала Сушона посилати свою головну ударну силу («Гебен-Явуз 

Султан Селім» і «Бреслау-Міділлі») вештатись біля чорноморських берегів [62, 

18].  На  цьому  ж  мінному  загороджені  підірвався  і  затонув  турецький 

канонерський  човен  «Іса  Рейс» [30,  5].  За  результатами  вдалого  походу 

морський  міністр  підписав  наказ:  «Вважати  підводний  човен  «Краб» 

зарахованим у  склад  діючого  флоту  з  25  червня  цього  року»,  а  підводники 

чорноморського  дивізіону  отримали  заслужені  бойові  нагороди.  Взагалі, 

протягом  Першої  світової  війни  на  мінах,  виставлених  «Крабом»,  окрім 

вищезгаданих,  підірвалося  ще  два  ворожих  міноносця,  підводний  човен  і 

великий  військовий  транспорт.  Будівничим  унікального  підводного  корабля 

«Краб»  винахідника  М.П.Нальотова  був  миколаївський  інженер 

Г.І.Умястовський з заводу «Наваль», а саме будівництво було позапрограмним 

(експериментальним)! Як можна побачити – український експеримент вдався. 
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Єдиний на ТВД підводний мінний загороджувач  здійснив значний вплив на 

оперативну обстановку Чорноморського театру воєнних дій. Намагання втілити 

українську  концепцію на  Балтиці  привели  до  загибелі  одного  з  балтійських 

підводних  човнів.  Окрім  цього  за  проектом  Д.Холланда  в  Миколаєві 

відділенням Невського  заводу  в  1915  р.  було  збудовано  три  підводні  човни 

«Нарвал»,  «Кит»,  «Кашалот»  середнього  класу,  які  мали  водонепроникні 

переборки, на відміну від підводних човнів  Бубнова, та два підводних човна 

«АГ-21», «АГ-22» малого класу. Будівництво підводних човнів іншої серії типу 

«Лебідь»  («Орлан»,  «Буревісник»,  «Пелікан»,  «Лебідь»)  проводилося  на 

стапелях ТМЗіВ (товариство миколаївських заводів і верфей) з жовтня 1915 р. 

під керівництвом корабельного інженера В.П.Костенко, а для двох з них дизелі 

потужністю 971 кВт було виготовлено на Харківському паровозобудівельному 

заводі. Ще два підводних човни цієї ж серії («Гагара» та «Качка») будувалися 

на  Миколаївському  відділенні  Балтійського  заводу  під  керівництвом  штабс-

капітана  Б.Е.Шеллінга,  але  на  них  були  встановлені  малопотужні  дизелі 

Коломенського  заводу  (184  кВт).  12  грудня  1916  р.  за  клопотанням  віце-

адмірала О.В.Колчака Морське міністерство склало з суднобудівним заводом 

додатковий контракт на 265 тис. крб. для «дострокової побудови ПЧ «Орлан», 

тому  що  флот  терміново   потребував  швидкісні  підводні  човни»  [45,  378]. 

Порівняльна  характеристика  субмарин  чорноморської  побудови  наведена  в 

таблиці №-3 (див. додаток ХІ).

Свою  другу  війну  старший  лейтенант  Іван  Іванович  Різнич,  який 

народився  у  Києві  19  січня  1878  р.  (родовий  дворянський  маєток  -  село 

Гопчиця,  Погребищенського  району,  Вінницької  області),  зустрів  на  Балтиці 

командиром дивізіону особливого призначення у складі трьох підводних човнів 

типу «Холланд-27В», які вступили в стрій в період 23-27 вересня 1914р. Влітку 

1915  р.  два  підводних  човни  цього  дивізіону  під  командуванням  І.І.Різнича 

здійснили  перехід  з  Балтійського  порту  (Палдіски)  в  Петроград,  звідки 

залізничним  транспортом  були  доставлені  у  Біле  море  для  захисту 

Архангельську.  Третій  підводний  човен  свого  дивізіону  І.І.Різнич  доставив 
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залізничним  транспортом  на  Дунай  у  склад  Галацького  загону  для  захисту 

стратегічних переправ (після Брестського миру цей підводний човен увійшов у 

склад  австро-угорської  флотилії).  Опинившись  на  Чорноморському  флоті, 

старший лейтенант Різнич отримав призначення на новобудову в італійському 

порту Спеція. 8 квітня 1917 р. підводний човен «Святий Георгій» був спущений 

на воду, а 7 травня на його щоглі було піднято прапор Російської імперії. 13 

червня підводний човен перейшов із Спеції в Геную, звідки 18 червня почав 

перехід через Середземне море, Атлантику і Північний Льодовитий океан до 

свого  пункту  призначення  Архангельськ.  8  вересня  1917  р.  командувач 

флотилією Північного Льодовитого океану віце-адмірал Л.Б.Кербер (Коровін) 

отримав рапорт,  який слушний того,  щоб привести його дослівно:  «Доношу 

Вам г.Адмирал, что сего числа с вверенной мне командой прибыл из Специи и 

ходатайствую о зачислении ее в дивизион подводных лодок особого назначения 

с  1.ІХ.1917  г.  При  сем  доношу,  что  нам  пришлось  все  время  прорывать 

блокируемые подводными лодками зоны и проходить вблизи минных полей 

неприятеля,  выдерживать  жесточайшие  погоды,  как-то:  у  Сан-Винсента  и 

Нордкапа,  конвоировать суда,  не потеряв ни одного,  что в настоящее время 

считается чрезвычайно редким в Средиземном море. Список личного состава 

лодки на обороте сего прилагается. Старший лейтенант Ризнич» [45, 440], [68, 

62-63]. Морський міністр контр-адмірал Д.Н.Вердеревський в своєму наказі про 

цей похід відзначив: «Этот блестящий, исключительный по условиям плавания 

переход  лодкою  малого  водоизмещения  в  осеннее  время  свыше  5000  миль 

через  ряд  зон  расположения  германских  подводных  лодок,  минных 

заграждений  и  т.п.  наглядно  показывает,  что  офицерам  и  матросам, 

сплоченным взаимным уважением и преданным своему делу, не страшны не 

только поставленные врагом всевозможные преграды, но и самая стихия…». 

Для того, щоб мати уяву про підводний човен «Святий Георгій» надаю основні 

його тактико-технічні характеристики: водотонажність 260 тон надводна та 313 

тон  підводна.  Головні  розміри  (довжина,  ширина,  осадка  в  метрах)  – 

45,1х4,2х3,2.  Швидкість  13,4  уз  –  надводна  та  9,5  уз  –  підводна.  Дальність 

плавання: надводна при швидкості 8,5 уз – 1720 миль, підводна при швидкості 
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7 уз – 21 миля. Глибина занурювання 45 метрів. Озброєння: 2х450мм трубні 

торпедні апарати, 4 торпеди, 1х47мм гармата.

Найбільш вражаючих результатів серед чорноморських підводників досяг 

Михайло  Олександрович Китицін  (1885-1960),  який  народився  в  м.  Чернігів 

Київської губернії. Так, наприклад, лише за один бойовий похід 14-23 березня 

1916 р. його підводний човен «Тюлень» атакував турецький пароплав «Дутор» 

(колишній  автро-угорський  «Дубровнік»  -  4232  брт)  у  супроводі  міноносця 

«Гайрет»  (19.03.1916),  а  21  березня  поблизу  острова  Кефкен  потопив 

11 ворожих шхун.

Схема бою ПЧ «Тюлень» з військовим транспортом «Родосто» 

28 вересня 1916 р. [32, 28]

Наступний  бойовий  похід  5-15  квітня  збільшив  бойовий  рахунок 

«Тюленя»  ще  на  8  одиниць  (паром  «Езер  і  Мерхамед»  №-42  -  230  брт, 

бригантина та 6 барж). Бойовий похід з 7 по 17 травня приніс ще 5 потоплених 

шхун та взятий в полон турецький двощогловий барк «Балджі» (144 брт), який 

згодом  став  транспортом  №-179.  5-6  серпня  Китицін  на  своєму  підводному 
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човні  здійснив  розвідку  порту  Варна,  за  що  весь  особовий  склад  отримав 

нагороди, а командир підводного човна став Георгієвським кавалером. Загалом 

до кінця бойових дій  на  Чорному морі  М.О.Китицін отримав чимало інших 

перемог, серед котрих найбільш вражаючим є захоплення в полон 28 вересня 

1916  р.  озброєного  пароплава  «Родосто»  (3662  брт)  який  став  транспортом 

№-149 Чорноморської транспортної флотилії [30,10], [45,345], [51,77], [62,25]. В 

Першій  Світовій  війні   крім  3-х  підводних  човнів  типу  «Морж» та  мінзага 

«Краб» з новітніх підводних човнів прийняли участь лише три субмарини типу 

«Кит» («Кит» -  командир георгіївський кавалер М.В.Паруцький,  «Кашалот», 

«Нарвал») та один підводний човен типу «Лебідь» - «Гагара», який 27 жовтня 

1917 р. закінчив останній бойовий похід чорноморських підводників у цій війні. 

Всі  чорноморські  субмарини  були  зведені  в  бригаду,  яку  очолив  майбутній 

Командувач ВМС України часів Гетьманату контр-адмірал В.Є.Клочковський. 

9 грудня 1917 р. бойові дії Першої Світової війни на Чорному морі офіційно 

закінчились.  Всього  ж  чорноморські  субмарини  за  Першу  світову  війну 

потопили, або захопили в якості призів 127 суден та знищили 128 невеличких 

парусників, втративши лише один ПЧ «Морж» [30,4].

2.3 Українські підводники Австро-Угорської імперії під час Першої 

Світової війни.

Щоб досконало висвітлити нашу проблему, перед усім треба визначитись 

з критеріями, власне кого саме можна пов’язати з українським походженням в 

умовах багатовікової бездержавності українського народу? Тому скористаємося 

вищенаведеним витягом з карти (складена за даними переписів: по Російській 

імперії -1897 р., по Галичині – на 1907 р., по Закарпаттю – на 1906 р.), що в 

котрійсь мірі допоможе розв’язанню нашого питання [1]. 

Зрештою до  осіб  українського  походження  можна  віднести  й  тих,  чиї 

імена та прізвища доволі часто вживаються серед українців.
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Порівнюючи  бойові  дії  чорноморських  підводників  під  час  Першої 

світової війни, які були найбільш успішними серед підводних сил Російської 

імперії,  з  бойовими  діями  підводників  Австро-Угорщини,  де  теж  воювали 

представники української нації, приходиш до висновку, що пальма першості в 

бойових успіхах проти бойових кораблів припадає на долю останніх. Хоч на 

початок війни підводні сили Австро-Угорщини складали всього шість одиниць: 
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«U-1», «U-2» - американського конструктора Саймона Лейка, які в бойових діях 

участі  не  брали;  типу  «Германія»  -  «U-3»  та  «U-4»  (на  бойовому  рахунку 

останнього пошкодження 09.06.1915р. англійського легкого крейсера «Дублін» 

та  потоплення  18.07.1915р.  італійського  броненосного  крейсера  «Джузеппе 

Гарібальді» і  шести пароходів загальною водотоннажністю 8556 брт,  в  тому 

числі  англійського  «Інвербері»-4390  брт);  та  типу  «Холланд»  -  «U-5»  (на 

бойовому  рахунку  потоплення:  французького  броненосного  крейсера  «Леон 

Гамбетта»,  італійського  підводного  човна  «Нереїде»,  грецького  транспорту 

«Кефалонія»  [1034  брт  і  1750  чоловік],  італійського  допоміжного  крейсера 

«Прінчіпе Умберто» [7919 брт] і «U-6», що мала на своєму бойовому рахунку 

французький есмінець «Реноден». За роки війни Австро-Угорщина спромоглась 

ввести в бойовий склад 21 субмарину. Ще 11 залишились недобудованими з 

різними  ступенями  готовності.  Наприклад,  в  90%  готовності  був  підводний 

човен «U-50» (Водотоннажність 840/1100т. Потужність двигунів 2300/1200 к.с. 

Швидкість ходу 16,5 / 9 уз. Озброєння: 6 ТА, 2х100мм гармати); в 70% стані 

інший  підводний  човен  «U-48»  (Водотоннажність  818/1184  т.  Потужність 

двигунів  2400/1200  к.с.  Швидкість  16,25  /  8,5  уз.  Озброєння  6  ТА,  2х90мм 

гармати). 

Всього  за  роки  Першої  Світової  війни  27  австро-угорських  субмарин 

потопили 2 броненосні крейсери (італійський „Джузеппе Гарібальді” 18.07.1915 

та  французький  „Леон  Гамбетта”  27.05.1915),  1  допоміжний  крейсер 

(італійський  „Прінчіпе  Умберто”  8.06.1916),  5  ескадрених  міноносців 

(британські „Фенікс” та „Форте”, італійські „Імпетуозо” та „Нембо” 16.10.1916, 

французький „Ренодін” 18.03.1916), 2 підводних човна (французький „Цірцея” 

та  італійський  „Нереїде”  29.08.1915)   та  знищили  або  ж  захопили  108 

торгівельних суден загальною водотоннажністю 196 тисяч брутто-регістрових 

тон. Ще ряд бойових кораблів зазнали пошкоджень (французький лінкор „Жан 

Бар” 21.12.1914, англійські крейсери „Дублін” та „Вермут”, японський есмінець 

„Сакакі”) [2], [4], [5], [6], [7, сс.34-35].
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Серед  43  командирів  австро-угорського  підводного  флоту  вихідцями  з 

українських етнічних земель, або ж  українцями за походженням були [8], [9]:

1.  Юлій  Бакай  (Julius Bakay)  –  фрегаттенлейтенант,  загинув  на  ПЧ  “U-30” 

31.03.1918. 

2. Йозеф Голуб (Josef Holub), народився в Перемишлі в родині інтенданта – 

командир підводних човнів “U-21” (Jun 1916- Feb 1917), “U-22” (Feb 1917 – Dec 

1917), “U-27” (Dec 1917 – Oct 1918). На останньому виконав 4 бойових походи, 

потопив британський есмінець „Фенікс”, три пароплави та 28 вітрильників, а 

одного вітрильника взяв в полон. В 1920 році здійснив рейс капітаном першого 

чехословацького пароплава „Легія” з Владивостока у Трієст. Помер у Празі в 

1964 році (див. фото командира „U-27” Й.Голуба).

   

3.  Євген  Горняк  фон  Хорн  (Eugen Hornyak Edler von Horn)  –  командир 

підводних  човнів  “U-16”  (Oct-Nov 1915),  “U-1”  (Jan-Sep 1917),  “U-11”  (Sep 

1917-Jan1918), “U-43” (Apr-Oct1918).

4. Ладислав Чичерий (Ladislav Csicsery) – командир підводного човна “U-21” 

(Aug – Oct 1918).

5.  Орест  Ріттер  фон  Зопа  або  Цопа  (Orest Ritter von Zopa),  народився  в 

Чернівцях в родині вчителя – командир підводного човна “U-16” (Nov 1915 – 

Oct 1916).  16-17  жовтня  1916  року  атакував  італійський  конвой  та  потопив 

міноносець „Нембо”, але після невдалої атаки транспорта „Борміда” підводний 

човен затонув, загинули 2 підводники, а 14 були взяті в полон. За життя 2-х 

підводників ворог заплатив життям 40 моряків ворожого міноносця та близько 
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80 моряків транспорту, які  в паніці повистрибували за борт під час атаки та 

втопилися.

6. Лотар Лещановський (Lothar Leschanowsky) – командир підводних човнів “U-

3” (Sep 1910 – Apr 1911), “U-4” (Aug-Sep 1910, Apr-Sep 1911).

7.  Клемент  Ріхтер  фон  Бецард  (Klemens Ritter von Bezart),  народився  в 

Щепанові  (не  визначено  чи  Тернопільська  обл.  чи  Польща)  в  родині 

полковника – командир підводних човнів “U-1”, “U-2”, “U-20”. Загинув в бою 

на “U-23” 21 лютого 1918 року.

8.  Роберт  Дюррігл  (Robert Durrigl),  народився  в  Коломиї  в  родині 

підполковника – командир підводних човнів “U-10”, “U-21”, “U-29”.  Помер у 

Відні в 1973 р.

9.  Хуго  Пістель  (Hugo Pistel),  народився  у  Львові  в  родині  полковника  – 

командир підводних човнів “U-11” та “U-14”. Помер у Лондоні в 1954 році.

10.  Карл  Едлер  фон  Унцовський  (Karl Edler von Unczowski),  народився  в 

Жешуві (Польща) в родині полковника – командир підводних човнів “U-2”, “U-

10”, “U-11”, “U-17”. Помер у 1962 році в Лінці (Австрія).

11. Володимир Пфейфер (Wladimir Pfeifer) – командир підводних човнів “U-17” 

(Now 1917-Jan1918), “U-40” (Sep-Oct 1918).

Окрім  командирів-підводників  українського  походження  в  екіпажах 

підводних сил Австро-Угорщини служило чимало унтер-офіцерів та рядових, 

чиї імена або прізвища дуже схожі на  українські, зокрема[1]:

-  Карл Мецаляник  (Karl Mezulianik)  –  інструктор-торпедист,  квартирмейстер 

ПЧ “U-5”;

-  Франц  Роновський  (Franz Ronovsky)  –  інструктор-торпедист,  резервний 

рульовий ПЧ “U-15”;

- Вільгельм Адамчук (Wilhelm Adamczyk) – машинний квартирмейстер;

- Іван Ощікус (Ivan Ouczikus) - інструктор-торпедист, рульовий ПЧ “U-5”;

- Йозеф Звідкавеселий (Jozef Zvidkavesely) – електроквартирмейстр ПЧ “U-23”;

- Антон Голік (Anton Holik) - електроквартирмейстр ПЧ “U-23”;

- Карл Дворський (Karl Dvorsky) – матрос ПЧ „U-28”;

- Віктор Лехер (Victor Lehar) – рульовий ПЧ „U-30”; 
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- Вільгельм Пешка (Wilhelm Peschka) - інструктор-торпедист, рульовий ПЧ „U-

30”та ін.

Австро-угорський ПЧ “U-5” в Которській затоці

Основні  бойові  характеристики  австро-угорських  субмарин,  з  якими 

держава вступила у війну, приведені в таблиці №-4 (див. додаток ХІІ). 

2.4 Українці-підводники під час революцій,  визвольних змагань та 

після заснування Радянського Союзу. 

Революції. У 1917 р. їх було лише в Росії дві, хоча жовтнева фактично 

була  лише  переворотом.  Але,  незважаючи  на  це,  український  матрос 

П.Є.  Дибенко,  ставши  першим  Народним  комісаром  Морських  Сил  Росії, 

спромігся  зберегти  флот  в  такому  стані,  що  дозволило  балтійському 

підводному  човну  «Пантера»  31  серпня  1919  р.  торпедувати  новітній 

англійський  есмінець  «Вітторія»  (1365  тон)  в  Копорській  затоці  поблизу 

о.Сескар [43, 14 -16]. 

Досить цікаве поводження екіпажів підводних сил Австро-Угорського та 

Чорноморського  флотів  під  час  більшовицьких заколотів  у  першій  половині 
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1918 року. Коли 1 лютого в Которській затоці на крейсері „Санкт Георг” стався 

заколот на підтримку більшовицького Петрограду й за два дні поширився на 42 

кораблі,  то  блокада  затоки  підводними  човнами  з  Пули  сприяла  швидкому 

придушенню більшовицької  зарази  на  флоті.  Влітку  2013  року  я  мав  змогу 

побувати в затоці Бока-Которська та ознайомитись з морською історією цього 

краю.  Висловлюю  подяку  Леоніду  Іллічу  Кирилашу,  чиї  розвідки  з 

українського питання на флоті  Австро-Угорщини значно сприяли авторові  в 

його дослідженні.

Через  кілька  місяців  на  Чорноморському  флоті  російський  адмірал 

М.П.Саблін (1869 – 1920), незважаючи на те, що в Севастополі за його ж таки 

наказом 29 квітня усі військові кораблі підняли Українські прапори, цинічно 

нехтуючи  інтересами  Українського  народу  вивів  новітні  бойові  кораблі  (2 

дредноути, 14 есмінців, 10 бронекатерів, гідрокрейсер, яхта і 4 транспорти) в 

Новоросійськ,  де  частина  з  них  була  затоплена  більшовиками  (фактично 

вкрадена  у  народу  України)  [11,  сс.144-145].  Не  прийняла  участь  у  цьому 

дійстві бригада підводних човнів Чорноморського флоту під проводом контр-

адмірала В’ячеслава Клочковського, на флагштоках якої залишились майоріти 

жовто-блакитні прапори молодої Української Держави![7, с.33]. Це були діючі: 

«Качка»,  «Гагара»,  «Тюлень»,  «Кашалот»,  «Орлан»,  «Буревістник»,  «Краб», 

«Кит», «Нарвал», АГ-21 та учбові: «Налим», «Скат», «Судак», «Лосось».

ЗРОБИТИ ВСТАВКУ ПРО ОЛЕКСАНДРА ГАДДА В ОДЕСІ.

 

Під  час  німецької  окупації  офіцери  кайзерівського  флоту,  певна  річ, 

виявили значну зацікавленість і навіть прийняли у склад Крігсмаріне 4 новітніх 

підводних  човна:  колишній  «Буревістник»  став  US-1,  відповідно  «Орлан»  - 

US-2, «Качка» -  US-3 та «Гагара» -  US-4. Обер-лейтенант Б.Еллеке, командир 

німецької субмарини UВ-14, провів іспити поблизу Севастополя 17 і 25 травня 

(для  US-4) та 13 червня і 1 серпня 1918 р. (для  US-3), але занурення під воду 

здійснювалося без екіпажу за допомогою плавучого крану. Цікаво те, що право 

на користування підводними човнами німці отримали від представника РСФСР 

у  Берліні  А.Іоффе  згідно  документу  №-745  від  24  вересня  1918  р.  Тобто 
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більшовики торгували з німцями тим, що фактично їм не належало  [32, 32]! 

Тим  не  менш  17  вересня  1918  р.  17  субмарин  було  повернуто  у  склад 

українського  флоту,  а  23  жовтня  1918  р.  німецький адмірал  Гопман  зробив 

об’яву про передачу всього складу Чорноморського флоту Українській державі 

в особі її представника – Командувача ВМС Української фльоти контр-адмірала 

В.Є.Клочковського.  В  цей  же  час,  потай  від  німців,  з  відома  українського 

командувача, частина офіцерів-підводників на чолі з георгієвським кавалером 

В.В.Погорецьким почала відновлювальні роботи на ПЧ «Тюлень».

 В  подальшій  громадянській  війні  «кишенькова»  Радянська  Україна, 

спираючись  на  штики  Москви  разом  з  «білим  рухом»  тих  самих  «старших 

братів», підтриманих Антантою, спромоглися відрізати українські національно-

визвольні  сили  від  Чорного  моря,  що привело  до  втрати  флоту.  Наприкінці 

квітня  1919  р.  7  чорноморських  субмарин:  «Гагара»,  «Орлан»,  «Кит», 

«Кашалот»,  «Нарвал»,  «Краб»  та  АГ-21  були  затоплені  «союзниками».  Три 

підводні  човни:  «Тюлень»,  «Буревістник»,  «Качка»  увійшли  до  складу 

Морських  сил  Півдня  Росії  і  були  перебазовані  у  Новоросійськ,  утворивши 

дивізіон, флагманським механіком якого був капітан 2-го рангу Дворніченко. 

19 серпня 1919 р. білими у Миколаєві був захоплений у червоних новітній ПЧ 

«АГ-22» (за сприяння його командира лейтенанта М.В.Іваненка), але за своїм 

прямим  призначенням  підводні  човни  на  Чорному  морі  вже  не 

використовувалися  ні  червоними,  ні  білими.  Недобудовані  підводні  човни 

«Лебідь» і «Пелікан» в січні 1920 р. були переведені з Миколаєва в Одесу та 

затоплені  11 лютого 1920 р.  тими ж «союзниками»,  доречі  так і  не спустив 

українських прапорів.

Доля  підводних  човнів  білого  флоту  закінчилася  у  туніському  порту 

Бізерта,  а  відремонтована в  Миколаєві  «Нерпа» стала  у  РСЧА носити назву 

«Політрук».  У  1920  р.  радянський  Чорноморський  флот  очолив  адмірал 

О.В.Немітц (26.07.1879 с.Котюжани Вінницької обл. – 1.10.1967) [52,  141],  а 

наступного року до ладу було введено ще два підводних човни - АГ-23 і АГ-24 

[51, 124], які добудував колишній генерал-майор Я.С.Солдатов з Миколаєва. 
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В  1922  р.  Українська  республіка  стала  однією  з  засновників 

наднаціонального  утворення  –  Радянського  Союзу.  Це  позначилось  на 

підводних  силах  розробкою  нових  проектів  підводних  човнів,  найбільш 

масовим  з  яких  став  підводний  човен  типу  «Щука»,  спроектований 

конструкторами  К.І.Руберовським  та  Б.М.Малініним.  В  кінці  до  них 

підключився  і  С.А.Базилевський.  Головними  будівничими  перших  трьох 

підводних човнів  цього  типу  були  М.Л.Ковальський («Щука»  та  «Окунь»)  і 

К.І.Гринєвський («Єрш»). Вдалий проект українців витримував великі бойові 

навантаження. Так, наприклад, під час війни підводний човен «Щ-322» 22 рази 

успішно долав лінії  мінного загородження,  витримав 7 повітряних атак та  3 

обстріли береговими гарматами, мав 7 зустрічей з дозорними кораблями та 2 з 

ворожими підводними човнами. 14 разів переслідувався кораблями ПЛО, які 

скинули понад 150 глибинних бомб. Порівняльні характеристики радянських 

субмарин чорноморської побудови викладено в таб.№-5 (див. додаток ХІІІ).

Хронологія будівництва підводного флоту на Чорному морі розгорнулася 

наступним  чином.  26  листопада  1926  р.  була  затверджена  кораблебудівна 

програма, згідно якої мало бути збудовано 12 підводних човнів. В Миколаєві на 

заводі  №-198  імені  Марті  (нині  державне  підприємство  «Чорноморський 

суднобудівний  завод»)  були  збудовані  перші  радянські  підводні  човни  типу 

«Декабрист». Наступними стали підводні мінні загороджувачі типу «Ленінець» 

ІІ серії.  В 1932 – 1934 рр. в Миколаєві  розгорнулося будівництво підводних 

човнів  типу  «Малютка».  Проходили  остаточну  добудову  на  ЧСБЗ  імені 

Носенка чорноморські підводні човни V-біс серії, а нова Х серія типу «Щука» 

була закладена на миколаївському заводі №-200 (СБЗ імені 61 комунара). Серія 

Х-біс була представлена підводним човном  Щ-216, котрий увійшов до ладу 17 

серпня 1941 р. В період з 1937 по 1941 рр. на миколаївських верфях будувались 

найкращі  радянські  підводні  човни  ІХ-біс  серії  типу  «С»:  С-31  -  С-34. 

Субмарина С-35 добудовувався вже після війни, а три ПЧ: С-36 - С-38 були 

підірвані  на  стапелях  в  1941  р.  Субмарини  ХVІ  серії:  С-39  –  С-44,  також 

підірвали під час відступу з Миколаєва в 1941 р. (див. таб.5 додаток ХІV).
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2.5 Українці-підводники у підводних боях  Другої Світової війни. 

Полум’я  нової  світової  війни  запалало  значно  раніше  її  офіційного 

початку.  Першим  з  українців-підводників  її  зустрів  в  1937  р.  колишній 

командир підводного човна «Щ-117» капітан 3-го рангу М.П.Єгипко (9.11.1903 

–  6.07.1985).  З  червня  1937  по  серпень  1938  року  під  ім’ям  дон  Матіс  він 

добровольцем  прийняв  участь  в  Громадянській  війні  в  Іспанії  на  стороні 

республіканців. В червні 1937 р. прийняв у командування іспанський підводний 

човен  «С-6».  Після  захоплення  Більбао  19  червня  1937  р.  франкістами 

перейшов у Сантандер,  прийняв на борт цінності  Уряду Басків  і  під вогнем 

перейшов  у  Хіхон.  Неодноразово  виходив  в  атаку  на  крейсер  «Альміранте 

Сервера».  Потопив  канонерський  човен.  18  жовтня  1937  р.  внаслідок 

повітряного  нападу  на  Хіхон  ПЧ  «С-6»  зазнав  великих  пошкоджень  і  був 

підірваний.  Сам Єгипко прийняв ПЧ «С-2» і  26  серпня 1937 р.  прорвався з 

Хіхону до французького порту Сен-Назер. 17 липня 1937р. здійснив прорив з 

Сен-Назеру  через  Гібралтар  у  Картахену.  Після  повернення  на  Батьківщину 

22 лютого 1939 р. Миколі Павловичу Єгипко було присвоєно звання Героя.

Важка Фінська кампанія. 10 грудня 1939 р. командир підводного човна 

«Щ-322» капітан-лейтенант В.А.Поліщук (26.07.1906 – 30.09.1993) торпедував 

ворожий транспорт «Рейнбек» (2804 брт) [43, 30-31]. В цей же день командир 

підводного  човна  «С-1»  капітан  3-го  рангу  О.В.Трипільський  (12.12.1902  – 

21.01.1949)  артилерійським  вогнем  знищив  ворожий  транспорт 

водотоннажністю 4 тисячі тон. Продовжуючи бойовий похід, 19 січня 1940 р. 

човен Олександра Володимировича був затиснутий льодовими полями. У цей 

час на нього пішли в атаку два фінські винищувачі. Нерівний бій закінчився 

поразкою  ворога,  який  втратив  один  літак  [43, 34].  За  цю  ратну  працю 

О.В.Трипільський продовжив когорту українців - Героїв Радянського Союзу (В 

1945  році  капітану  1-го  рангу  Трипільському  довелося  закінчувати  Другу 

Світову війну на Тихому океані, керуючи повітряним десантом на Сейсін).
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 Схема атаки ПЧ «Щ-211» 29.09.1941

Першу  успішну  торпедну 

атаку  на  Чорному морі  під  час 

Великої  Вітчизняної  війни 

здійснив    15  серпня  1941  р. 

командир ПЧ «Щ-211» капітан-

лейтенант Олександр Данилович 

Девятко,  потопивши  ворожий 

транспорт  «Пелес»  (5708  брт). 

29  вересня  цього  ж  року  він 

торпедував  танкер  «Суперга» 

(6154  брт),  що  зірвало 

постачання  румунської  нафти в 

Італію [43, 263-265], [62, 49-50]. 

     Капітан-лейтенант Коваленко 

Семен  Іванович  на  своєму 

підводному човні       «Щ-403» 

Північного флоту вперше серед 

радянських підводників здійснив 22 грудня 1941 р. успішну торпедну атаку по 

двох цілях (сторожовому кораблю та транспорту), а 19 лютого 1942 р. ціною 

власного життя врятував від загибелі свою субмарину [66], [79], [80], [81], [82].

Капітан  3-го  рангу  Павленко  Стефан  Клементійович  на  своєму 

підводному човні «С-32» Чорноморського флоту здійснив у 1942 р. 7 проривів 

в  оточений  Севастополь,  але  загинув  26  червня  1942  р.,  торпедований 

італійським підводним човном «КБ-2» (командир лейтенант Соррентіно) біля 

мису Ай-Тюдор. 

Капітан  1-го  рангу  Маланченко  Петро  Петрович  в  першому  бойовому 

поході підводного човна «С-13» Балтійського флоту торпедував три ворожих 

транспорти  (11,  12  і  18  вересня  1942  року),  але,  незважаючи  на  це,  був 

репресований.
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Контр-адмірал  Кучеренко  Іван  Фомич  першим  прибув  на  своєму 

підводному  човні  «С-51»  24  січня  1943  р.  на  Північний  театр  воєнних  дій, 

здійснивши  перехід  з  Тихого  океану.  Він  успішно  застосовував  залпову 

торпедну  стрільбу  по  кільком  цілям  та  безперископні  гідроакустичні  атаки; 

вміло керував бойовими діями дивізіону підводних човнів Північного флоту, за 

що став Героєм Радянського Союзу.

Капітан  1-го  рангу  Грищенко  Петро  Денисович  в  1941-1943  рр., 

командуючи  підводним  човном  «Л-3»  Балтійського  флоту  потопив  мінами, 

торпедами  та  артвогнем  18  ворожих  кораблів  і  суден  загальною 

водотонажністю 65 611 брт., за що його човен отримав звання гвардійського. 

24  травня  1943  р.  гвардійський  підводний  човен  «М-174»  Північного 

флоту  під  командуванням  капітан–лейтенанта  І.Є.Сухорученка  підірвався  на 

антенній міні, але внаслідок мужності і високого професіоналізму командира, 

був врятований від загибелі.

Двічі,  31  березня  і  24  квітня  1943  р.,  у  трали  попадав  гвардійський 

підводний  човен  «М-171»  Північного  флоту  під  командуванням  капітан-

лейтенанта Г.Д.Коваленка,  але внаслідок вмілого маневрування зміг успішно 

відірватися  від  ворога.  5  квітня  1943  р.  капітан-лейтенант  Г.Д.Коваленко 

здійснив першу на флоті безперископну гідроакустичну торпедну атаку.

Командир підводного човна «Л-23» Чорноморського флоту Фартушний 

Іван Федорович успішно здійснив сім проривів в Севастополь у 1942 р.,  але 

загинув в 1943 р., маючи на борту свого безпосереднього начальника.

Доречі  на  Чорному  морі  воювали  і  українські  націоналісти,  зокрема 

30 червня 1943 р. поблизу м.Тарханкут в морському бою радянський підводний 

човен  «Щ-201»  (командир  –  капітан-лейтенант  П.І.Парамошкін)   знищив 

мотошхуну, захопивши в полон шістьох українських моряків [43, 313].

Капітан  3-го  рангу  Маринеско  Олександр  Іванович  за  зимовий  похід 

1945р. на підводному човні «С-13» Балтійського флоту потопив 30 січня лайнер 

«Вільгельм Густлофф» водотонажністю 25 484 брт,  а  10 лютого допоміжний 

крейсер «Генерал Штойбен» водотонажністю 14 660 брт, ставши абсолютним 
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рекордсменом серед радянських підводників по тонажу потоплених суден за 

один бойовий похід.

Схема атаки ПЧ «С-13» транспорту «Вільгельм Густлофф»

        30 січня 1945 р. [56]

Воювали  на  підводних  човнах  і  інші  представники  української  нації, 

зокрема в їх числі:

- Капітан 2-го рангу Гузь Роман Романович (07.08.1903 – 10.05.1945). В 

1928  р.  закінчив  Одеський  морський  технікум  і  працював  штурманом  у 

торговому флоті. У 1933 р. призваний у склад ВМФ. Після закінчення учбового 

загону в березні 1935 р. призначений помічником командира на ПЧ «Щ-115». В 

жовтні  цього  ж  року  стає  командиром  ПЧ  «Щ-108».  В  травні  1938  р. 

призначається командиром дивізіону підводних човнів. На цій посаді пройшов 

всю війну. Неодноразово ходив в бойові походи на підводних човнах дивізіону.

-  Капітан-лейтенант  Каракай  Сидір  Олексійович  (17.02.1903  – 

09.07.1941).  Матрос  крейсера  «Комінтерн»  (1922  –  1923),  боцман 

канонерського човна «Червоний Аджаристан» (1923 – 1926), боцман есмінця 

«Незаможник» (1926 – 1929), закінчив військово-морське училище в 1932 р., 
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командир  мінно-торпедної  бойової  частини  ПЧ  «Шахтар»  (1932  –  1933), 

командир ПЧ: «Щ-120» (1938), «Щ-128» (1939), а з  жовтня 1939 р. - «Щ-206». 

Загинув у першому бойовому поході від атаки своїх есмінців [77,57].

-  Капітан 3-го рангу Карбовський Григорій Євстафійович (17.11.1903 – 

10.02.1944). У ВМФ з 1933 р. Командир мінно-торпедної бойової частини ПЧ 

«Щ-205» (1935 – 1936), флагманський мінер дивізіону підводних човнів (1936 – 

1938), помічник командира ПЧ «Щ-205» (1938), командир ПЧ «Щ-211» (1939 – 

1941). З лютого 1941 р. командир ПЧ «Щ-216». Здійснив 15 бойових походів, де 

провів  6  торпедних  атак.  Потопив  транспорт  (4336  брт)  і  пошкодив  танкер 

(7327 брт). Загинув разом з кораблем.

- Капітан 1-го рангу Могилевський Сергій Сергійович (16.09.1909 - ?). У 

ВМФ з 1931 р. Проходив службу на лінкорі «Марат», есмінці «Володарський». 

В 1933 р. призначений командиром мінно-торпедної бойової частини ПЧ «Л-1». 

В 1936 р. – помічник командира, а з жовтня 1938р. – командир ПЧ «Л-1». З 

листопада 1941 р. - командир ПЧ «Л-21». Здійснив три бойових походи. Провів 

сім торпедних атак, в яких потопив 1 транспорт і  1 сторожовий корабель та 

здійснив  дві  мінні  постановки  (36  мін),  від  яких  загинули:  1  транспорт 

(1873 брт), 2 міноносця, 1 підводний човен і було пошкоджено 1 транспорт. 

-  Капітан  3-го  рангу  Морський  (Могила)  Іван  Тихонович  (7.06.1907  – 

24.06.1941). У ВМФ з 1926 р. В 1930 р. закінчив військово-морське училище і 

був призначений вахтеним начальником крейсеру «Червона Україна». В 1932р. 

став  штурманом  ПЧ  «А-5»,  а  потім  командиром  ПЧ  «М-12»  і  штурманом 

дивізіону  підводних  човнів.  З  1935  по  1937  рр.  –  командир  ПЧ «М-12».  У 

1939 р. закінчив військово-морську академію. З лютого 1940 р. – командир ПЧ 

«С-1».  На  початку  війни  командир  «Лібавської  групи»  підводних  човнів. 

23  червня  1941  р.  підірвав  небоєздатну  субмарину  «С-1»,  щоб  не  дісталися 

ворогу і на ПЧ «С-3» з обома екіпажами намагався прорватися з Лібави в Усть-

Двінськ.  Загинув  під  час  бою  з  німецькими  торпедними  катерами  "S-35"  й 

"S-60".

- Капітан-лейтенант Сидоренко Ілля Олександрович (23.03.1902 – 11.08.1941). 

В ВМФ з 1924 р. Після закінчення у 1932 р. військово-морського училища був 
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штурманом ПЧ «Д-6» і «Л-4». З 1935 по 1937 рр. був флагманським штурманом 

дивізіону  підводних  човнів.  Після  закінчення  військово-морської  академії  у 

1940 р. призначений командиром ПЧ «Щ-405». Загинув у першому бойовому 

поході.

Крім командирів субмарин багато українських підводників здійснили свій 

невмирущий  подвиг,  який  не  був  оцінений  належним  чином.  В  ніч  з  3  на 

4 вересня 1941 р. два підводних човни з 8-ма морськими диверсантами на борту 

та  4  апаратами  «Дельфін»  на  палубах  вийшли  з  Одеси.  В  портах  Варна  та 

Бургас  ворог  втратив  6  суден,  ще  11  було  пошкоджено  ціною  життя  п’яти 

підводних диверсантів  [77, 74-76]. 21 червня 1942 р. підводний човен «М-32» 

прийняв у Новоросійську на борт 8 тон протитанкових та протипіхотних мін, 

6 тон авіаційного бензину і 22 червня прорвався у Севастополь. Вивантаживши 

вибухівку і паливо, підводний човен був змушений перечекати день на глибині 

у  зануреному  стані.  Пари  бензину  спричинили  до  вибуху.  Повітря  на 

підводному  човні  стало  небезпечним  для  дихання,  а  підйом  з  глибини  на 

поверхню у світлий час був небезпечним для підводного човна. У цій важкій 

ситуації  корабель  і  екіпаж  врятував  старшина  команди  мотористів 

глав.старшина  Микола  Костянтинович  Пустовойтенко.  Він  протримався  до 

сутінок,  а  потім  забезпечив  підйом  підводного  човна  на  поверхню  і  запуск 

дизелів. Вахтенний офіцер О.Л.Петренко, старшина 1-ї статьї С.М.Перетейко та 

старшина  1-ї  статьї  М.С.Сіренко,  вчасно  побачивши  ворожі  судна,  тричі 

забезпечили перемогу ПЧ «С-33» у бою з супротивником:  20 квітня 1943 р. 

торпедовано транспорт «Сучава» (6876 брт), 22 вересня цього ж року інший 

транспорт на 5 тисяч тон, який йшов у супроводі есмінця типу «Р.Фердинанд» і 

двох сторожових катерів, а 27 грудня два транспорти конвою водотонажністю 

відповідно 4 і 2 тисячі тон.

Завершив Другу світову війну бій 22 і 23 серпня 1945 р. тихоокеанського 

підводного  човна  «Л-19»  під  командуванням  капітана  3-го  рангу  Анатолія 

Степановича Кононенка, на бойовому рахунку котрого за єдиний бойовий похід 

стало потоплення транспорту «Тайто-Мару» (8000 брт), а також пошкодження 

іншого  транспорту,  який  вимушений  був  викинутись  на  берег.  Це  був 
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допоміжний канонерський човен «Шинко-мару №-2 (2577 брт). Одна з версій 

бойових дій ПЧ «Л-19» наводиться П.Н.Таламановим [86]. Взагалі ця операція 

була  спланована  для  забезпечення  висадки  десантів  на  острів  Хоккайдо, 

північна  частина  якого,  на  думку  І.В.Сталіна,  мала  належати  Радянському 

Союзу. 16 серпня 1945 р. в листі президенту США Гаррі Трумену радянський 

лідер виказав бажання  «включить в район сдачи японских вооруженных сил 

советским войскам северную половину острова Хоккайдо...  демаркационную 

линию  провести  по  линии,  идущей  от  города  Кусиро  на  восточном  берегу 

острова  до  города  Румои  на  западном...». 19  серпня  1945  р.  командувач 

Тихоокеанським  флотом  адмірал  І.С.Юмашев  видав  наказ  за  №-ОП/00455 

командиру першої  Тихоокеанської  бригади  підводних човнів  контр-адміралу 

О.Т.Чабаненко, щоб той послав загін підводних човнів у складі «Л-11», «Л-12», 

«Л-18»  та  «Л-19»  для  здійснення  морської  частини  операції  [55,  95]. 

Об’єднаним  загоном  підводних  човнів  «Л-11»,  «Л-18»,  на  які  покладалося 

десантування (дві  45мм гармати і по 60 десантників в кожному) командував 

командир  2-го  дивізіону  підводних  човнів  капітан  2-го  рангу  В.І.Савич-

Дем’янюк  (майбутній  командувач  підводними  силами  ЧФ  у  1958-1961  рр., 

контр-адмірал), а однією з десантних субмарин «Л-18» командував капітан 3-го 

рангу В.П.Цвєтко [48, 272].

Діаграма зміни питомої ваги українців-підводників (1917-1968рр.) 
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Динаміку зміни кількісного складу підводників українського походження 

на дизельних підводних човнах протягом п’ятидесяти років ХХ ст. ( з 1917 по 

1968  рр.)  можна  дослідити  шляхом  вивчення  списків  екіпажів  загиблих 
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підводних  човнів,  взявши  по  одному  з  кожної  кампанії  (Перша  світова, 

радянсько-німецька  та  радянсько-японська  Другої  світової  і,  нарешті, 

«Холодної» воєн – дивись діаграму та додаток ХV). Зменшення питомої ваги 

українців  на  дизельних  підводних  човнах  Радянського  Союзу  після  1941  р. 

можна  пояснити  величезними  демографічними  втратами  українців  в  роки 

Другої світової війни. Ще одним фактором стало те, що з  60-х рр. ХХ ст. почав 

поставати атомний підводний флот, де українці відіграли значну роль.

Попереднім висновком по періоду становлення підводного флоту в світі, 

та ролі українського чинника у цих процесах зокрема є те, що:

-по-перше, українці активно приймали участь у цих процесах принаймі у 

складі двох держав: Російської імперії та Австро-Угорщини;

-по-друге, в Російській імперії українці займали одне з визначних місць у 

побудові та бойовому застосуванню дизель-електричних підводних човнів на 

протязі усього періоду становлення, з практичною апробацією у воєнних діях;

-по-трет’є, зменшення питомої ваги українців в кінці періоду становлення 

пояснюється  не  тільки  демографічними  втратами  внаслідок  воєн  та 

голодоморів, але й переорієнтацією українських підводників на атомний флот!

Розділ ІІІ

УКРАЇНЦІ В РОКИ ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПІДВОДНОГО ФЛОТУ 

І ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ СУПЕРДЕРЖАВ

 (ЕТАП РОЗВИТКУ).

«Холодна  війна»  де-факто  розпочалась  3  березня  1946  року  рухом 

радянських танкових колон, що дислокувалися у Ірані, по трьом напрямкам: до 

кордонів Туреччини, до кордонів Іраку та на південь до Перської затоки. Ця 

війна  проходила  на  всіх  континентах,  у  всіх  океанах,  в  повітряному  та 

космічному просторі. Єдиним видом збройних сил кожної розвиненої країни, 

який сконцентрував в собі  засоби війни у різних середовищах, безперечно є 

військово-морський флот. Ще однією вагомою особливістю «Холодної війни» є 

взаємний ядерний шантаж, що також є у флотському арсеналі. Тому природньо, 

що неосяжну тему «Холодної  війни» доцільно  розглянути  саме  на  прикладі 

розвитку військово-морського флоту, зокрема його підводної складової.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДВОДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ СРСР ТА США ПІД 
ЧАС «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»

СРСР:                                                                                                    США-19 од.
ДИЗЕЛЬНІ ПІДВОДНІ ЧОВНИ:

26 од. -  611пр. ( в т.ч. АВ611 – 5 од. и В-611 - 1 од.);   
24 од. –   629пр.;                        

75 од. - 641пр.    ПЧ «Запоріжжя»
18 од. – 641Б пр.                    
16 од. – 651пр.                                                                                                                       

24+20 од.  ( «Варшавянка») 877 пр.

215 од .– 613пр. (в т.ч. 644 – 6 од. , 665 -  6 од.); 
20 од. –   633пр.                       

30 од. –   А615пр.;              

У  післявоєнні  роки  флоти  основних  морських  держав  почали 

відновлювати  свої  підводні  сили.  На  відміну  від  США,  де  основну  увагу 

приділили атомній програмі адмірала Х.Д.Ріковера (27.01.1900-8.07.1986), який 

походив  з  єврейської  родини  польської  Мазовщини,  у  Радянському  Союзі 

почалось будівництво підводного флоту з малих, середніх та великих дизельних 

підводних  човнів,  тупо  калькуючи  стратегію  німецького  гросс-адмірала 

К.Дениця (16.09.1891-24.12.1980).

3.1 НАУКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ З ПІДВОДНОЇ 
СПРАВИ.

 Будівництво дизельних підводних човнів 613 пр. відбувалося у т.ч.  на 

Чорноморському суднобудівному  заводі  ім.  Носенка  в  Миколаєві.  Протягом 

1952-1957 років було збудовано 72 підводні човни з найбільшої в Радянському 

Союзі серії в 215 одиниць. Перший з них - ПЧ «С-61», заводський номер 376, 

було  закладено   11  квітня  1950  р.  Останній  підводний  човен  -  «С-384», 

заводський номер 462, вступив до ладу 15 квітня 1957 р.

Динаміка будівництва підводних човнів у Миколаєві.
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Тобто 33,5% від загальної кількості дизельних підводних човнів 613 проекту 

було  збудовано  на  одному  миколаївському  заводі  протягом  семи  років,  що 

свідчить  про  потужну  кадрову  інженерно-технічну  базу  та  відповідне 

технологічне обладнання, яке мала Україна. У цей період надлишок субмарин 

зберігався в резерві. Тому з 1953 р. дизельні підводні човни на Чорному морі 

отримали постійну одеську прописку.  Спочатку це була 152 окрема бригада 

підводних човнів у складі 9 субмарин типу «М» ХV серії, командував якою з 

1953 по 1959 рр. капітан 1-го рангу Школенко Микола Пилипович. В 1956 р. у 

складі  бригади  був  сформований  131-й  дивізіон  резерву,  який  після 

розформування бригади в листопаді 1958 р. став окремим з’єднанням. В грудні 

1991 р.  шовіністичним командуванням Чорноморського  флоту  дивізіон  було 

розформовано  з  тією  метою,  щоб  не   допустити  Україну  до  володіння 

підводними човнами, адже в різні часи в дивізіоні були такі субмарини:  С-66, 

С-67, С-76, С-98, С-157, С-165, С-185, С-172, С-199, С-217, С-230, С-231, С-232, 

С-246, С-281, С-287, С-339, С-344, С-346, С-377, С-379, С-383, С-384, СС-552 

пр. 613; Б-6 пр. 641; С-233, С-234 (передані з 154-ї бригади), С-230 (переданий з 

155-ї  бригади),  С-243,  С-244,  С-245  пр.  613,  209-й екіпаж  консервації.  Два 

командири цього дивізіону капітани 1-го рангу Соколов Валентин Євгенович та 

Звершановський Вячеслав Іванович - мешканці Одеси [43, с.122-126].
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Дислокація підводних човнів в Одесі у 1974 році.

Постановою  Ради  Міністрів  СРСР  від  9.09.1952  №  4098-1616  «Про 

проектування і будівництво об’єкту 627» розпочалося практичне впровадження 

ядерної енергії на підводному флоті Радянського Союзу, хоча наробки були ще 

у  1946  році  по  реактору  «Ф-1».  Перший ядерний  РМТ (ЖМТ)  реактор  для 

підводних  човнів  було  спроектовано  в  Україні.  Фактично  ж  радянський 

атомний підводний флот  був  побудований,  коли  ВМФ СРСР очолив  Сергій 

Георгійович  Горшков  (26.02.1910-13.05.1988),  народився  у  Кам’янець-

Подільську.

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДВОДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ 
СУПЕРДЕРЖАВАМИ

 ПІД ЧАС «ХОЛОДНОЇ       ВІЙНИ»
СРСР:                                                                                                                  США: 

АТОМНІ ПІДВОДНІ ЧОВНИ
(Перше покоління):

-торпедні:

                                                    1 – «Неутілус»
    

1 – «Сі Вулф»
 1 од.– 627пр. + 1 од.– 645пр. + 12     од. 627А пр.                                                                      

                                                                         
 4 од.- «Скейт»
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 1 – «Гленард П.Лімпскоб»                                     6 од.- «Скіпджек»
  

-з крилатими ракетами проти берега:

 5 од. -659пр.                                             1 од.- «Грейбек»                                                     

-з баллістичними ракетами проти берега:

 
8 од.-658пр.                                                                                              5 од.- «Джорж Вашингтон»                                                                                

-з протикорабельними крилатими ракетами:

29 од.-675пр.                                                                                             США - немає    

 (Друге покоління)
- з протикорабельними крилатими ракетами):

СРСР:                                                                                                  США - немає 

11 од.-670 6 од.-670М  

1од.-661пр.                                                                                                 
- торпедні: 

6 од-705пр.
12 од.-671пр +3 од-671В                                                                                                                                                                       14 од.- «Перміт»

7 од.-671РТ                                                                                                                                                                                         37 од.- «Стеджен»

1 од.- 685пр.                                                                                                               2 од. - дослідні  

- багатоцільові: 

26 од.-671РТМ                                                                                       62 од.- «Лос Анжелес» 

СРСР:                                                                                         США: 
АТОМНІ ПІДВОДНІ ЧОВНИ

(Друге покоління)
- з баллістичними ракетами середньої дальності:

                                                                                                                                                                                                        5 од.- «Етен Аллен» 

                                                                                                                                                                                                            9 од.- «Лафайєт»

34 од. - 667А, 667АУ        

                                                                                                                                                                                                         10 од.- «Медісон»
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- з міжконтинентальними баллістичними ракетами:

18  од.- 667Б

                                                                                                                                                                                           12 од.- «Бенджамін Франклін»

4 од.- 667БД                                                                            14 од.- 667БДР
                                                                                       
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      

(Трет’є покоління):
- з міжконтинентальними баллістичними ракетами

7 од.-667БДРМ

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                          14+4 од. -  «Огайо»
6  од.- 941                                                                                                                                   

- з протикорабельними крилатими ракетами

2 од.- 949   10 од.- 949А 

- багатоцільового призначення

 2 од.- 945 

 2 од.- 945А                                                                                             3 од. - «Сі Вулф»

10 од.- 971  

А вже для сучасного атомного підводного флоту необхідні були і сучасні 

матеріали. Одним з них був титан, з якого були збудовані атомарини третього 

покоління проектів 945 «Барракуда» та 945А «Кондор». Весь титановий цикл 

був в Україні, а кінцевий продукт виготовлявся на НВО «Титан» в Армянську, 

Кримської  області.  Уранові  копалини  Кіровоградської  області  та  радіаційна 

промисловість  містечка  Жовті  Води  забезпечували  атомарини  ядерним 

паливом.

Всесвітньо відомі імена К.Є.Ціолковського, С.П.Корольова, В.П.Глушка, 

Г.Є.Лозино-Лозинського,  які  відчинили  космос  для  людства.  У  військовій 

підводній справі це позначилося тим, що корольовська балістична ракета Р-11 

була адаптована до морських вимог у варіанті Р-11ФМ і дала путівку в життя 
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ракетному  підводному  флоту  СРСР.  На  ВО  «Південний  машинобудівний 

завод»  у  Дніпропетровську  –  головному  підприємстві  з  балістичних  ракет 

Міністерства  середнього  машинобудування  відпрацьо-вувалася  космічна 

технологія, яка потім запроваджувалася і на інших заводах цієї галузі. І хоча у 

подальшому морськими балістичними ракетами у цьому міністерстві займався 

учень С.П.Корольова В.П.Макеєв (1955-1985), але й тут вбачаємо «український 

слід» у вигляді генеральних директорів І.І.Величка (1985-1998) та В.Г.Дегтяра 

(з  1998),  котрі  керували  «морським  арсеналом»  радянського  і  російського 

ракетного стратегічного підводного флоту.

На всіх п’яти флотиліях стратегічних підводних ракетоносців(1-а,3-а, 11-а 

Північного  флоту  та  2-а  і  4-а  Тихоокеанського  флоту)  для  контролю  за 

правильною експлуатацією грізної зброї були сформовані групи гарантійного 

нагляду від промисловості.  На 4-й флотилії ТОФ ними були В.М.Єсепчук та 

В.Жирних [42, с.61]. На 2-й флотилії ТОФ бюро гарантійного та авторського 

нагляду (БГАН) очолювали М.І.Лисенко та В.А.Кузьменко.

Київське науково-виробниче об’єднання «Квант» розробило прийомний 

комплекс «Касатка» (конструктор Т.Є.Стефанович), який було встановлено на 

атомаринах з ракетами «Базальт», «Граніт» та «Вулкан» з дальністю стрільби 

відповідно  500,  700  і  1000  кілометрів.  Комплекс  приймав  цілевказівку  від 

морської  космічної  системи  розвідки  і  цілевказівки  (МКРЦ)  «Легенда».  В 

1982р.  ця  система на Атлантиці  дозволила Головнокомандувачу ВМФ СРСР 

чітко  визначитись  з  десантною  операцією  британців  на  Фолклендські-

Мальвінські  острови  під  час  англо-аргентинського  конфлікту.  На  Тихому 

океані  в  1982  р.,  завдяки  цій  системі,  було  вчасно  виявлено  угрупування 

авіаносців  ВМС  США,  яке  йшло  на  рубіж  підйому  авіації  поблизу  берегів 

Камчатки [21, с.47].

У Львівській політехніці було розроблено цифровий аналізатор «Чариш-

2М»,  що  став  основою  приставки  «Ріца»,  завдяки  якій  гідроакустичні 

комплекси радянських протичовнових атомарин мали упередження у виявленні 

американських  субмарин  у  1986–1991  рр.  Душею  «Ріци»  був  старший 

лейтенант  В.Є.Куришев,  а  також  офіцери  Ю.В.Буковський  та  А.І.Чобітько. 
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Наукові  розробки  були  здійснені  моряками  ще  в  1979-1980  рр.  Програмне 

забезпечення написано під час бойової  служби в 1984 р.,  а  наступного року 

«Ріца»  (БПФ-ДВК)  вже  склала  іспит.  Лише  коли  приставкою  зацікавилися 

адмірали-українці  Г.А.Бондаренко  (начальник  бойової  підготовки  ВМФ)  та 

А.В.Кузьменко (начальник радіотехнічного управління ВМФ), «Ріца» отримала 

«зелене світло». В 1988 р. КБ Львівської політехніки отримало замовлення на 

розробку значно кращої приставки «Магній», два експериментальні зразки якої 

у 1990 р. було виготовлено на київському заводі «Еталон»… 

3.2 ЛЮДИ

Українськими першопроходцями атомного ракетно-ядерного підводного 

флоту  та  підкорювачами  підводної  безодні  стало  багато  підводників,  але 

визначне  місце  по  праву  займає  командир  першої  радянської  атомної 

субмарини  «К-3»  627  проекту  капітан  2-го  рангу  Леонід 

Гаврилович  Осипенко  (11.051920-14.03.1997),  який 

народився у місті Красний Луч Луганської області. В 1938р. 

навчався в Новочеркаському індустріальному інституті,  а  з 

1938 по 1941 рік – в ВВМУ ім.Фрунзе в Ленінграді.  Після 

закінчення спецкурсів учбового загону підводного плавання 

ТОФ  у  1941р.  був  дублером  командира  торпедно-

артилерійської  бойової  частини  на  підводних  човнах  (ПЧ)  «Щ-203»  та  «Щ-

201». У 1942 р. брав участь у бойових діях під час Керченсько-Феодосійської 

операції.  1942-1946  р.р.  –  командир  БЧ-3  ПЧ    «Щ-202».  1946-1947  рр.  – 

помічник  командира  ПЧ  «Щ-207»  1-ї  бригади.  1947-1949  рр.  –  командир 

трофейного  ПЧ  «Н-39»,  а  після  закінчення  вищих  офіцерських  класів  при 

УЗПП ім. С.М.Кірова послідовно командує підводними човнами «М-11» (1950-

1951), «С-120» 7-го ВМФ (1951-1953),  «Б-12» 182-ї бригади ТОФ (1953-1955). 

З 1955 по 1958 р.р. – командир атомного ПЧ «К-3» 627 пр. 23 липня 1959 р. за 

освоєння підводного човна з ядерною енергетикою Л.Г.Осипенко став Героєм 

Радянського  Союзу.  В  період  з  1959  по  1980  рр.  Леонід  Гаврилович  був 

начальником Учбового центру ВМФ з підготовки екіпажів атомних підводних 
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човнів у м. Обнінськ Калузької області. У 1962р. присвоєно військове звання 

«контр-адмірал»[50, с.26].

Першими офіцерами, які склали іспити на керування ядерним реактором 

в  березні  1955р.  у  навчальному центрі  в  Обнінську,  були  В’ячеслав  Іванов, 

Віталій  Єременко  та  Юрій  Горбунко,  які  навчались  у  начальника  зміни 

Ростислава  Леонідовича  Тимошенка.  Одним  з  двох  керівників  стенду 

ЯЕУ(ядерної  енергетичної  установки)  був  Микола  Робертович  Гурко. 

Старшиною команди торпедистів на першому атомному підводному човні став 

Олександр Миколайович Крикуненко. 8 березня 1955р. був виконаний перший 

фізичний пуск ядерного реактора підводного човна.  20 квітня 1958р.  стався 

перший запуск ЯЕУ. 1 липня 1958р. перший атомний підводний човен вперше 

вийшов в море. У березні 1959р. 150-й окремий дивізіон підводних човнів під 

командуванням капітана 1-го рангу В.П.Цвєтко був переформований у 206-ту 

окрему  бригаду,  яка  стала  першим  з’єднанням  атомних  підводних  човнів 

Радянського Союзу. Командиром бригади став росіянин -  капітан  1-го рангу 

А.І.Сорокін, але українці зайняли дві чільні посади – начальником штабу став 

капітан  1-го  рангу  Л.І.Петренко,  командиром  ракетно-технічної  бази  був 

призначений капітан 2-го рангу А.Г.Доценко [40, с.4].

Якщо «К-3» був першим атомоходом на Північному флоті,  то першим 

атомоходом Тихоокеанського флоту став ракетний підводний човен  «К-45», 

закладка якого сталася 20 грудня 1958 р. у Комсомольську-на-Амурі [21, с.148], 

[44, с.11].  30 грудня наступного року був сформований 423-й окремий дивізіон 

з  дислокацією  в  бухті  Павловського.  30  квітня  1960р.  дивізіон  було 

переформовано у 9-ту окрему бригаду під командуванням капітана 1-го рангу 

Миколи  Петровича  Пригункова.  Командиром  берегової  бази  став  українець 

Дерикот Анатолій Олександрович (народився 6 липня 1927 р. у м.Суми), який 

до цього пройшов всі щаблі підводної служби на посадах штурмана ПЧ «Б-18», 

помічника командира ПЧ «М-288» та командира ПЧ «М-292». 2 жовтня 1960р. 

перший атомохід Тихоокеанського флоту «К-45» 659 проекту  ошвартувався 

біля 4-го пірсу бухти Павловського. Це була моя перша атомна субмарина. 
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В 1962 р. капітан 2-го рангу А.Н.Карпенко ошвартував в цій бухті перший 

тихоокеанський  протиавіаносний  атомний  підводний  човен  «К-175»  675 

проекту. Перший  арктичний  перехід  з  Північного  на  Тихоокеанський  флот 

здійснив  в  вересні  1963  року  атомний  підводний  човен  «К-115»  під 

командуванням  І.Р.Дуб’яги.  Першим  командувачем  15-ї  Тихоокеанської 

ескадри підводних човнів, яка складалася з 45-ї дивізії атомних субмарин та 29-

ї дивізії дизельних ракетоносців, став контр-адмірал Яків Іонович Криворучко.

Підводний  ракетно-ядерний  щит  Радянського  Союзу  формувався  при 

безпосередній  участі  українців.  Командиром  29-ї  дивізії  ракетоносців 

Тихоокеанського  флоту  –  першого  ракетного  з’єднання  був  контр-адмірал 

Віктор Ананійович Дигало, а одному з підводних човнів його дивізії –  «К-129» 

капітана 1-го рангу Володимира Кобзаря довелося розпочати 8 березня 1968 р. 

список бойових втрат  на  Тихоокеанському театрі  під  час  «Холодної  війни». 

Згодом 29-а дивізія була передислокована з Камчатки в Приморський край, а 

замість неї постали  дві дивізії атомарин стратегічного призначення: 8-а і 25-а. 

Одним з командирів 8-ї дивізії під час Холодної війни був віце-адмірал Борис 

Федорович  Приходько,  котрий  закінчив  свою  службу  адмірал-інспектором 

підводного  флоту  Радянського  Союзу. В  період  з  1978  по  1996  рр.  на 

Тихоокеанському  флоті  існувала  21-а  дивізія  атомних  ракетних  підводних 

крейсерів  стратегічного  призначення  (РПКСН),  на  озброєнні  якої  були 

субмарини з міжконтинентальними ракетами. Саме в цій дивізії від старшого 

помічника командира РПКСН «К-477» проекту 667Б до командира дивізії  на 

протязі  12  років  пройшов  шлях  контр-адмірал  Довженко  Володимир 

Миколайович.  Під  його  орудою  були  командири  підводних  крейсерів 

українського походження капітани 1-го  рангу В.В.Архипенко,  О.Л.Гончарук, 

В.Р.Гармаш,  В.М.Гніздило,  О.П.Єременко,  Н.Н.Копшар,   С.В.Колесніченко, 

В.І.Сидоренко, В.А.Шпірко, Г.М.Щербатюк, що складало 20% від командирів 

підводних  човнів  цієї  дивізії  [42,  с.64-65].  Нові  тактичні  прийоми  бойового 

застосування могутньої зброї з захищених районів, з прикрижаного стану та з 

грунту дали змогу дивізії активно протидіяти супротивникові.
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Чималий  внесок  в  підкорення  підводної  безодні  зробили  і  акванавти 

українського  походження.  29  грудня  1967р.  було  завершено  перший  в 

Радянському  Союзі  експеримент  з  довготривалого  знаходження  людини  під 

водою.  Серед  перших  радянських  акванавтів  були:  командир  –  водолазний 

спеціаліст  Вишняков  Віктор  Олексійович,  лікар-фізіолог  Лисовський 

Олександр  Йосипович  та  водолази-інструктори  Бєлов  Микола  Іванович  і 

Олейниченко  Петро  Іванович.  У  1976р.  в  Охотському  морі  проводилася 

дослідна експлуатація глибоководного водолазного комплексу на рятувальному 

ПЧ  940  пр.  «Ленок»,  де  взяли  участь  й  українці:  водолаз-глибоководник 

А.І.Клименко та лікар-фізіолог В.П.Кушнір. Володимир Олексійович Летучий, 

родом з села Староукраїнка Гуляйпільського району Запорозької області, з 1991 

року очолює ТОВ НВП «Шельф», яке спеціалізується на підводних роботах по 

всьому світу.  Особова справа акванавта-українця В.О.Летучого свідчить,  що: 

«...за  время  службы  в  ПСС  ВМФ  водолазным  специалистом  и  офицером-

испытателем  в  общей  сложности  пробыл  под  водой  и  под  повышенным 

давлением около 12 тысяч часов. Пять раз был на длительных погружениях под 

давлением  с  фактическим  выполнением  подводных  работ.  Максимальное 

погружение методом ДП - 400 м в лабораторных условиях и 270 м в морских 
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условиях.  Дважды  участвовал  в  экспериментах  по  свободному  всплытию  в 

спасательном снаряжении подводника с глубины 200 м и более 15 раз выходил 

методом шлюзования через торпедный аппарат...».

                                              

      Володимир Герасимович             Степан Шишка                       Ярема Михайло Германович 
            Безкоровайний                                                                                             Бурда

Офіцери  українського  походження  були  також  серед  підводників  США, 

зокрема капітан 1-го рангу (кептен) Степан Шишка [21, с.272],[52], капітан 2-го 

рангу  (командер)  Том  Белащенко  [49,  с.46],  відомий  підводний  диверсант 

Річард  Марченко,  водолази-рятувальники  Хайдемарі  Стефанішин-Пайпер 

(астронавтка)  та  Мартин  Сибицький*.  Нарешті  й  4-х  зірковий  адмірал  – 

Начальник  штабу  ВМС  США  Ярема  Михайло  Германович  Бурда,  учасник 

вьєтнамської,  югославської  та  боснійської  воєн,  теж  був  українського 

походження.

3.3 БОЙОВІ  ПОХОДИ

Найбільш  визначними  подіями  початкового  етапу  «Холодної  війни»  для 

радянських дизельних підводних човнів є вихід окремих з’єднань субмарин у 

віддалені райони бойової служби. Так, наприклад, для стеження за кораблями 

6-го флоту ВМС США у Середземному морі 40-а окрема бригада підводних 

човнів  у  1958р.  перебазувалася  з  Лієпаї  (БФ)  в  затоку  Вльора  (Албанія)  з 

підпорядкуванням  Чорноморському  флоту.  Корабельний  склад  був 

представлений  підводними  човнами  613  пр.  (торпедні)  та  665  пр.  (крилаті 

ракети). Всього у Албанію з 1958 по 1961 р.р. прибуло три загони субмарин (по 

4 ПЧ і 1 плавбаза в кожному).

* М.Сибицький закріпив трос рятувального колокола Момзона, завдяки чому було врятовано 
екіпаж затонулого підводного човна USS-192 “Squalus” ВМС США 25 травня 1939 року. 
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У  1961-1962  роках  бригаду  очолював  підводник  українського  походження 

Рибалко  Леонід  Пилипович,  який  і  повернув  з’єднання  назад  на  Балтику, 

залишивши 4 ПЧ і 1 ПБ албанцям[47]. Найбільш гучною операцією бригади 

став  прорив  ПЧ  «С-360»  в  ордер  крейсера  «Де  Мойн»  з  президентом 

Д.Ензейхауером  на  борту  у  1959  році.  На  іншій  стороні  планети  25  травня 

1962р.  була  сформована  з  підводних  човнів  613  пр.  54-а  окрема  бригада 

Тихоокеанського флоту для бойових дій в Індонезії. З 1962 по 1963 рік бригаду 

очолював  інший  українець-підводник  контр-адмірал  Рулюк   Анатолій 

Антонович.  У  1963р.  за  рішенням  радянського  керівництва  підводні  човни 

бригади були передані в склад ВМС Індонезії  з базуванням в Сурабайї  [47]. 

Замісь цього,  на постійній основі в Середземному морі почали нести бойову 

службу бригади 4-ї ескадри дизельних підводних човнів Північного флоту. Так, 

наприклад,  командувач  цієї  ескадри  контр-адмірал  Романенко  Петро 

Миколайович двічі виводив свої бригади у Середземне море (у 1969 році – 69-

ту бригаду, а в 1970 році – 211-ту бригаду). 

Але  першого  піку  протистояння  в  «Холодній  війні»  радянські  дизельні 

підводні човни досягли безперечно у період Карибської кризи. В червні 1962р. 

на  Північному  флоті  було  сформовано  20-у  ескадру  підводних  човнів  для 

дислокації на Кубі у складі: 18-ї дивізії ракетоносців 629 пр. (К-36, К-91, К-93, 

К-110, К-113, К-118, К-153) під командуванням Пархомюка Івана Лазаровича 

(16.08.1961-10.1964) та 69-у бригаду торпедних субмарин 641 пр. (Б-4, Б-36, Б-

59, Б-130). 

З липня по грудень 1962р. ескадру очолював вже 

відомий  нам  по  Албанії  контр-адмірал  Л.П.Рибалко 

(див.  фото).  Першою  до  кубинських  берегів 

вирушили  чотири  торпедні  субмарини  під 

командуванням  комбрига-69  В.М.Агафонова.  Тоді 

сили  «підводної  війни»  ВМС  США  отримали 

переконливу  перемогу  над  радянськими 

підводниками в доволі обмеженій «зоні карантину». 

Але  при  цьому  справедливості  заради  слід  зазначити,  що  інші  радянські 
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підводні човни поза цією зоною, а «Б-75» 611пр. навіть у цій зоні поблизу ВМБ 

Гуантанамо,  зберегли  свою  непомітність  та  готовність  завдати  нищівного 

удару. Долучились до цього і українські підводні аси, зокрема командир ПЧ «С-

143» Балтійського флоту капітан 2-го рангу  С.Г.Клітний,  командир ПЧ «С-

149» Чорноморського флоту капітан 3-го рангу А.Єфременко [48].

 Одиночний  прорив  дизельного  підводного  ракетоносця  629А  проекту 

«К-129» капітана 1-го рангу Володимира Кобзаря в центральну частину Тихого 

океану закінчився загибеллю 98 радянських підводників разом з субмариною. 

Довелося  рятувати  свої  екіпажі  і  одеситам,  зокрема  капітану  1-го  рангу 

К.П.Новиченку,  командиру  ПЧ  «С-294»  613  пр.  та  капітану  2-го  рангу 

А.І.Загоруйку, командиру БЧ-5 ПЧ «Б-90» 611 пр., але коли на бойову службу 

вийшли  радянські  атомарини,  то  безроздільне  панування  американських 

авіаносців у Світовому океані закінчилося.

17  липня  1962р.  о  6  годині  55  хвилин  атомний  підводний  човен  «К-3» 

пройшов  через  географічну  точку  Північного  полюсу.  На  Тихоокеанському 

флоті, вперше в СРСР, атомний ракетний підводний човен «К-151» 659пр. під 

командуванням  капітана  2-го  рангу  Івана  Васильовича  Василенка,  здійснив 

бойову службу з 1 вересня по 6 листопада 1963р. до екваторіальних широт з 

виконанням практичної ракетної стрільби [44, с.156]. В червні-липні 1965р. на 

навчаннях, під керуванням адмірала флоту Радянського Союзу С.Г.Горшкова 

брало участь 8 атомних підводних човнів 1-ї  флотилії  Північного флоту, які 

мали контакти з 58 кораблями і суднами і 110 літаками [41, с.8]!

У  1968р.  уроженець  села  Нова  Костянтинівка 

Запорозької області капітан  2-го рангу Микола Тарасович 

Іванов  (див.фото)  на  своєму  ракетному  підводному 

атомоході «К-10» 675 проекту здійснив прорив до атомного 

авіаносця (АВУ) ВМС США «Ентерпрайз», який охороняли 

атомні  бойові  кораблі:  крейсер  «Лонг  Біч»  та  фрегати 

«Бейнбрідж»  і  «Тракстан».  Прикриваючись  тайфуном 

«Діана», український підводник здійснив умовну торпедну атаку супротивника, 

а  трохи  згодом,  на  відході,  й  ракетну  атаку.  Слід  зазначити  що  все  це 
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відбувалося поблизу берегів В’єтнаму в умовах справжнього воєнного часу. В 

1971  р.  під  час  військового  конфлікту  в  Бангладеш відбулося  протистояння 

американських  і  радянських  ескадр  в  Індійському  океані.  Основою 

американських  сил  була  авіаносно-ударна  група  АВУ  «Ентерпрайз».  Серед 

радянських кораблів і підводних човнів проти американського авіаносця діяв 

атомний  підводний  човен  «К-31»  675  пр.  під  командуванням  капітана  2-го 

рангу Л.П.Хоменка.

Діаграма нарощування атомних субмарин на Тихоокеанському флоті.
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8 травня 1972 р. група ракетних атомарин Тихоокеанського флоту у складі: 

«К-7»,  «К-57», «К-184», «К-189» 675 пр. і торпедної «К-45» 659Т пр. по тривозі 

вийшла у Південно-Китайське море для протидії авіаносцям ВМС США «Корал 

Сі»,  «Кітті  Хок»,  «Саратога»  і  «Констелейшн»,  котрі  вели  бойові  дії  проти 

В’єтнаму.  На  боці  американців  брав  участь  у  бойових  діях  майбутній 

чотиризірковий  адмірал  українського  походження  Ярема  Бурда.  За  добу  з 

авіаносців здійснювалося 353 літако-вильоти, з них 256 – на бомбардування. 

Головну  скрипку  при  бойовому  ракетному  залпі  грали  командири  ракетних 

бойових частин. За спогадами командира підводного човна «К-184» Альфреда 

Семеновича  Берзіна,  його  підлеглий  капітан  3-го  рангу  В.І.Цимбаленко  «из 

всех вахтенных офицеров был наиболее подготовленным и свою специальность 

ракетчика  знал  в  совершенстве»[44,  с.258]. Боцманом  цього  атомохода  був 

А.Я.Буряченко.  Віце-адмірал  О.В.Конєв  дає  таку  характеристику  на  нього: 

«Анатолий  Яковлевич  Буряченко,  участник  Великой  Отечественной 
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войны, после  войны служил на подводных лодках-«малютках» в  городе 

Находке, одним из первых осваивал  атомные подводные лодки в бухте 

Павловского.  Любил  управлять  подводной  лодкой,  неся  вахту  на 

горизонтальных  рулях,  учил  меня  подводной  службе,  старался 

поддерживать на  корабле  морскую культуру.  Пользовался  уважением в 

экипаже»[44,  с.266]. Підводний  човен  А.С.Берзіна  ніс  ще  й  додаткове 

навантаження  у  вигляді  підводного  супротивника  –  американської  атомної 

субмарини  «Гардфіш»  під  командуванням  Девіда  Мінтона.  Підводне 

протистояння вплинуло на велику політику. 24 травня 1972р.  під час візиту 

президента США до Москви Ричард Ніксон (9.01.1913 - 22.04.1994) зустрівся з 

Л.І.Брєжнєвим (6.12.1906 - 10.11.1982) і 19 червня атомарини пришвартувалися 

у своїх базах.

З  19  жовтня  по  9  грудня  1979  року  мені  -  командиру  мінно-торпедної 

бойової  частини  атомного  підводного  човна  «К-122»  659Т  пр.,  довелось 

патрулювани на бойовій службі в Південно-Китайському морі після збройного 

конфлікту  між В’єтнамом та  Китаєм.  Окрім  звичайного  супротивника,  яким 

виявився  авіаносець  ВМС  США  «Констелейшн»,  екіпажу  було  поставлене 

бойове завдання бути напоготові для здійснення «інтернаціональної допомоги», 

для  чого  ми  отримали  радіодокументи  з  крейсера  «Адмірал  Фокін»  на 

Індійський океан, де в той самий час морський спецназ «Вимпел» виконував 

операцію  в  Афганістані.   Згодом  протистояння  ескадр  перемістилося  до 

узбережжя Радянського Союзу. В вересні 1982 р. авіаносно-ударне з’єднання 7-

го флоту ВМС США у складі двох авіаносно-ударних груп на чолі з атомним 

авіаносцем «Ентерпрайз» та звичайним авіаносцем «Мідуей» «прогарцювало» 

від Камчатки повз Курильські острови і увійшло через Сангарську протоку в 

Японське  море.  Тихоокеанський  флот  протиставив  «непроханим  гостям» 

угрупування різнорідних сил у складі авіадивізії морських ракетоносців Ту-16, 

ударного  ракетного  різнорідного  з’єднання  надводних  кораблів  на  чолі  з 

авіанесучим  крейсером  «Мінськ»  та  атомарин-ракетоносців  29-ї  дивізії. 

Безпосереднє стеження за супротивником було покладене на один з кораблів та 

атомний підводний човен «К-42» 627Апр., на якому разом зі мною (помічником 
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командира) були і інші підводники українського походження, зокрема: старший 

помічник командира Олександр Рижук, командир електро-механічної бойової 

частини  Анатолій  Марченко,  командир  турбінної  групи  Петро  Ісайченко  та 

інші  [21,  с.51].  В  наступному  1983  році  ПЧ  „К-305”  671  РТМ проекту  під 

проводом  капітана  2-го  рангу  Бондаренка  В.К.  з  4  по  10  квітня  проводила 

стеження  за  авіаносно-ударним  з’єднанням  ВМС  США  у  складі  АВУ 

„Ентерпрайз”  та  АВ „Мідуей” і  АВ „Корал Сі”  з  кораблями забезпечення  в 

період військово-морських маневрів „Флітекс-83.1”.

Взагалі ж з появою атомних підводних човнів 671В й 671 РТМ пр. з’явилася 

можливість успішно «пресингувати» і ракетні атомарини супротивника.

У 1975 році під час флотських навчань «Океан-75» ПЧ «К-454» 671В пр. з 

89-м екіпажем під проводом капітана 2-го рангу О.В.Макаренка вів стеження за 

іноземною субмариною протягом 72 годин. Контакт було перервано лише за 

наказом вищого командування. 

Вперше групове полювання на американські атомні ракетні підводні човни 

на  Тихоокеанському  флоті  було  здійснене  у  1976  році  трьома  субмаринами 

671В  пр.  45-ї  дивізії  2-ї  флотилії  ТОФ  проти  15-ї  ескадри  ПЛАРБ,  що 

базувалася  у  бухті  Апра на  острові  Гуам.  У 1983  році  те  ж саме  з’єднання 

провело пошукову операцію «Свіжий вітер», а у 1985 році - у складі чотирьох 
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субмарин  671  РТМ  проекту  «К-492»,  «К-412»,  «К-360»  (капітан  2-го  рангу 

В.П.Куліш),  «К-242»  з  екіпажем К-305 (капітан  1-го  рангу  В.К.Бондаренко), 

чотирьох  літаків  ПЧО  Ту-142М  та  двох  кораблів  спецпризначення:  ВЗРК 

«Азія» ССВ-493 (М.П.Кобзар)  та ГІСУ «Сєвєр» провело пошукову операцію 

проти новітніх ракетоносців типу «Огайо» 17-ї ескадри безпосередньо поблизу 

місця базування - ВМБ США Бангор [48]. У цій операції брали участь і троє 

командирів-українців.  Але  найбільш  відомі  пошукові  протичовнові  операції 

здійснив  командир  33-ї  дивізії  підводних  човнів  Північного  флоту  контр-

адмірал  Шевченко  Анатолій  Іванович.  Двічі,  під  час  морських  операцій 

«Апорт»  в  1985р.  та  «Атрина»  в  1987р.,  атомоходи  його  дивізії  проводили 

спецзаходи  в  Атлантиці  з  викриття  районів  патрулювання  вірогідного 

супротивника і вивчення тактичних прийомів сил «протичовнової війни» ВМС 

НАТО. В серпні-жовтні 1986р. А.І.Шевченко, будучи старшим походу на ПЧ 

«К-524»,  здійснив  перехід  по  маловідомому  і  складному  в  навігаційному 

відношенні  маршруту  через  вузькі  протоки,  що  відділяють  Гренландію  від 

островів Канадського архіпелагу, з Арктики у море Баффіна і далі в Атлантику 

й  назад  до  місця  постійного  базування.  80-ти  добовий  похід,  де  54  доби 

довелося йти під кригою на глибинах понад 150 метрів, закінчився успішно. 

Вдалому  походу  передувало  багатомісячне  вивчення  арктичних  районів 

адміралом А.І.Шевченком на ГДС «Колгуєв» в безпосередній операційній зоні 

вірогідного супротивника.

       
В.К.Бондаренко                    А.І.Шевченко                 Ю.О.Пляченко              А.Л.Карпенко 

У «гарячих точках» «Холодної війни» відзначилися і підводні бойові плавці 

українського  походження.  Ще  у  1953-1955  рр.  на  всіх  флотах  СРСР  були 
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сформовані окремі морські розвідувальні дивізіони. На Тихоокеанському флоті 

першим командиром дивізіону підводників-диверсантів став капітан 2-го рангу 

П.П.Коваленко.  На  долю  радянських  бойових  плавців  випало  багато 

випробовувань. Вони виконували бойові завдання у В’єтнамі, Індії, Близькому 

Сході.  Загони  ПДСС  (підводно-диверсійні  сили  і  засоби)  охороняли  й 

обороняли  радянську  ВМБ  на  архіпелазі  Дахлак,  радянські  судна  в  Анголі, 

Мозамбіку,  Нікарагуа,  на  Кубі,  в  Перській  затоці  і  Червоному  морі.  Так, 

наприклад, командир загону ПДСС Чорноморського флоту капітан 1-го рангу 

Юрій  Олексійович  Пляченко,  який  має  два  бойових  ордени,  керував 

підводними спец.операціями в Нікарагуа (1984р.), Перській затоці, Червоному 

морі та Анголі (1986р.). В останньому випадку супротивником Ю.О.Пляченка 

були коммандос 4-го розвідувально-диверсійного (морського) полку Південно-

Африканської  республіки,  з  девізом  «Iron Fist From The Sea»  («Залізним 

кулаком з-під  води»). Легендарний Анатолій Леонідович Карпенко присягнув 

разом зі  своєю 17-ю бригадою підводних диверсантів  (поблизу  Очакова)  на 

вірність  народу  України  в  квітні  1992  року,  що  стало  вагомою  запорукою 

українського статусу міста Севастополь.

З  появою  атомарин  третього  покоління  радянський  підводний  флот  мав 

шанс зайняти панівне місце у підводному середовищі Світового океану.

3.4 Біля витоків відродження підводних сил Української держави.

Один з літописців відродження ВМС України Анатолій Данилов, який був 

представником Президента України Л.Кравчука в Криму, пригадує: «18 січня 

1992 року, в суботу, першим на Чорноморському флоті склав військову присягу 

на вірність народу України командир 3-ї  роти школи водолозів  капітан 3-го 

рангу Олександр Клюєв … і ввійшов у новітню історію українського флоту як 

його національний герой» [42, 99], [70,121]. О.Клюєв та його заступник капітан 

3-го рангу В.Кравченко спочатку хотіли лише особисто присягнути на вірність 

Україні, щоб не зашкодити своїм підлеглим, але вся 3-я рота школи водолазів 

добровільно приєдналася до своїх командирів. Серед них командир 1-го взводу 

капітан  3-го  рангу  Борис  Цимбал,  командир  2-го  взводу  капітан-лейтенант 
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В’ячеслав  Гладніков,  командир  3-го  взводу  мічман  Сергій  Рябінін  та  його 

заступник мічман Олег Бєлов  та  старшина  роти мічман Микола  Журавльов. 

Текст присяги був таким:

 «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), вступаю на військову службу і урочисто 

клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно 

виконувати  військовий  обов’язок,  накази  командирів,  неухильно 

дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову 

таємницю.  Я  клянусь  захищати  українську  державу,  непохитно  стояти  на 

сторожі  її  свободи  і  незалежності.  Я  присягаю  ніколи  не  зрадити  народу 

України».

 13  березня  1992  р.  естафету  прийняли  підводники  великого  підводного 

човна  «Б-871»  проекту  877  на  чолі  з  заступником  командира  14-ї  дивізії 

підводних  човнів  Чорноморського  флоту  капітаном  1-го  рангу  Євгеном 

Олександровичем Лупаковим. Помічник командира капітан-лейтенант Валерій 

Петренко  привів  у  вечірній  час  екіпаж  на  корабель.  У  центральному  посту 

підводного човна першим по трансляції  зачитав текст присяги,  затвердженої 

Постановою Верховної Ради України від 6 грудня 1991 р. № 1936-ХІІ, капітан 

1-го  рангу  Є.О.Лупаков.  За  ним  –  капітан-лейтенант  В.Н.Петренко.  Потім 

командир  БЧ-5  капітан-лейтенант  О.Клігман,  за  ним  командир  групи  БЧ-5 

старший лейтенант О.Рясик. Загалом встигли скласти присягу офіцери і лише 

один  матрос.  У  бригаді  оголосили  «Бойову  тривогу»  і  вжитими  заходами 

зірвали  прийом  української  присяги  всім  екіпажем  підводного  човна. 

Українські моряки «протрималися» на субмарині до Дня ВМФ, але після свята 

були  списані  з  підводного  човна.  Це  призвело  до  того,  що  внаслідок 

непрофесійних дій збірного екіпажу на човні виникла пожежа, а згодом під час 

останнього  виходу  –  поломка  акумуляторної  батареї.  Намагання  ввести 

підводний  човен  «Б-871»  в  дію  призвело  до  втрати  бойової  готовності  ще 

одного  підводного  човна  Чорноморського  флоту.  Така  ціна  російського 

шовінізму для  підводних сил  Чорноморського  флоту,  які  врешті-решт як  та 

«шагренева  шкіра» скоротилися то  трьох російських та  одного  українського 

підводного човна. Валерій Петренко згадує, що в цей час найлітературнішим 
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словом, яке він почув від командира бригади капітана 1-го рангу Косткіна, було 

слово  «фашист»[42,  150]!  6  квітня  1992  р.  в  Севастополі  в  приміщенні 

колишнього  штабу  протиповітряної  оборони  по  вулиці  Бастіонній,  під 

керівництвом  капітана  1-го  рангу  Є.О.Лупакова  почала  працювати 

організаційна група по створенню ВМС України. Державний прапор України 

над місцем базування орг.групи вперше підняв майор Г.В.Варицький [70, 123].

9 квітня 1992 р. на острові Майському на плацу з розгорнутими знаменами 

склала присягу на вірність народу України 17 бригада морського спецназу під 

командуванням капітана 1-го рангу Анатолія Леонідовича Карпенка. Морські 

підводні диверсанти цієї бригади зробили відродження військово-морських сил 

України незворотнім, а Севастополь – українським і надали важливі аргументи 

українській стороні. Саме в цей час Верховна Рада України прийняла Заяву і 

Постанову щодо ситуації навколо Чорноморського флоту [42, 233-235].

Влітку 1992 р. сталися дві маловідомі в історичному науковому середовищі 

події, які своєрідно відзначили 500-річчя першої морської битви запорозьких 

чайок з турецькою галерою у 1492 р., зокрема: це спуск на воду і вихід в море 

козацької  чайки «Пресвята  Покрова»,  побудованої  В.Качмарем з  львівського 

студентського козацького товариства «Кіш» [57] та прорив українського СКР-

112  під  проводом  капітан-лейтенанта  С.Настенка  з  ВМБ Донузлав  в  Одесу, 

попри збройну протидію чотирьох касатонівських військових кораблів [42, 13-

14], [70, 124]. Наслідком останньої акції стало підписання Дагомиської угоди по 

Чорноморському флоту між Україною і Російською Федерацією [42, 463-464].

Останніми з підводної військової галузі прийняли присягу на вірність народу 

України  військовослужбовці  науково-дослідницького  центру  «Океанаріум»  в 

листопаді   1992 р.

На  жаль  ще двічі  скрізь  приціли  зброї  російські  моряки  та  українські 

воїни  дивились  в  вічі  один  одному.  Так,  наприклад  в  липні  1993  р.  стався 

двобій  сотні  УНСО під  проводом В.Бобровича  з  російським артилерійським 

катером під час обстрілу останнім берегів Грузії [124, 55], а наступного року 

збройне протистояння сталося у квітні в Армянському провулку міста Одеси. 

Там „касатонівські” моряки забезпечували крадіжку радіонавігаційної системи 
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„Марс-75”,  яка  була призначена  для  забезпечення  судноплавства  в  Одеській 

затоці  в  умовах  воєнного  часу.  Болградські  повітряні  десантники  поставили 

остаточну  крапку  в  цьому  питанні  й  забезпечили  відновлення  українського 

військово-морського флоту на  теренах  Одеси у  вигляді  Західного  морського 

району ВМС України, який був сформований 10 квітня 1994 року (Директива 

Міністра Оборони України №-115/0237). В нього увійшли морські частини, що 

дислокувались в Миколаєві, Очакові, Одесі, Іллічівську, а з 1995 р. і Ізмаїлу. 

Щоб зрозуміти атмосферу нищення усього, що може стати в нагоді для 

відродження українських підводних сил, вельми доречним буде оприлюднення 

інтерв’ю останнього командира 131 дивізіону підводних човнів консервації 14-ї 

дивізії Чорноморського флоту:   „Я передавал эти подлодки во Францию и 

Италию  на  металлолом».  В  дивизион  входили  13  подводных  лодок 

консервации. - Помните: «Наш бронепоезд стоит на запасном пути…»? Так 

и  эти  лодки,  -  розповідає  капітан  1-го  рангу  В’ячеслав  Іванович 

Звершановський. – Они были исправные, готовые, полностью заряженные, 

кроме торпедного оружия и электролитов в батареях. Приходит экипаж, 

производит  расконсервацию  и  –  в  бой.  То  есть,  лодки  находились  в 

резерве.  Экипажи  были  сокращенные  –  командир,  командир  БЧ-3, 

инженер-механик – он же командир БЧ-5, старшины команд и матросы. В 

общем, треть от полного состава… Одна лодка находилась в постоянной 

готовности, с полным экипажем. Из тринадцати базировавшихся в Одессе 

субмарин, двенадцать были проекта 613, еще одна Б-6 - проекта 641*. Все 

лодки, понятное дело, дизельные… Расформировали дивизион 20 декабря 

1991 года   (Тоді ж наш співрозмовник звільнився в запас).  - Я должен был 

уйти  еще  в  1990-м,  но  год  меня  держали  для  того,  чтобы 

ЛИКВИДИРОВАТЬ лодки, которые здесь оставались, а их была масса. 

* Капітан 1-го рангу С.П.Попов командував ПЧ „Б-6” пр.641 з червня 1991 по 1994 рр. З 1 
квітня  1987  р.  цей  підводний  човен  знаходився  у  складі  131-го  дивізіону  в  Одесі  для 
забезпечення  бойової  підготовки  резервних  екіпажів.  !  серпня  1991  р.  підводний  човен 
перейшов з Одеси до Балаклави в склад 155-ї бригади, а в період сумнозвісного ГКЧП встав 
у док „ПД-30” у Севастополі,  де був приведений у небоєздатний стан (зняті  три гребних 
гвинта  та  хвилерізні  щити  десяти  торпедних  апаратів).  19  березня  наступного  року 
підводний човен відбуксировано в Балаклавську бухту і восени вивантажена акумуляторна 
батарея і човен став у відстій. 24 серпня 1994 р.ПЧ „Б-6” виключено з складу ВМФ РФ і 31 
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грудня цього ж року розформовано його екіпаж. Тобто зроблено все, щоб підводний човен не 
дістався Україні!

Выполняя  приказ  командования,  я  передавал  эти  подводные  лодки  во 

Францию и Италию (Все ж таки, більш вірогідно, що у Туреччину – О.К.) на 

металлолом. Всего за рубежом разрезали 22 корпуса...

...Перед отправкой мы их разоружали, снимали все, что можно было 

силами  тех  куцых  экипажей,  которые  были  в  Одессе.  Драгметаллы 

снимали,  аппаратуру.  Те,  что  не  отправили  на  металл,  передали  в 

Балаклаву.  В  гавани  осталась  только  «Щука»  времен  Великой 

Отечественной войны - на ней мы проходили водолазную подготовку, - да 

СС-242. Но и эти аппараты благополучно затонули.”

Після під’йому у 2000 році

В 1995 р. ВМС України почали вживати заходів до формування дивізіону 

підводних човнів у складі трьох дизельних субмарин 641Б, 641 і 690 проектів 

[7].  На посаду командира останнього був запрошений з  запасу і  я,  склавши 

присягу на вірність народу Україні 9.04.1992 року (див. додаток ХVІІ).
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Розглянувши всі компоненти підводних сил України, ми залишили поза 

нашою увагою лише підготовку підводних кадрів у післявоєнний період. На час 

отримання незалежності на теренах України діяло три вищі військово-морські 

училища,  одне  з  яких  спеціалізувалося  виключно  на  підготовці  офіцерів  до 

служби  на  підводних  човнах  з  ядерними  енергетичними  установками  і 

дислокувалося  у  Севастополі.  Інше  севастопольське  училище  імені 

П.С.Нахімова  готувало  спеціалістів  з  різноманітного  озброєння,  а  в  Києві 

випускники отримували диплом штурмана-політпрацівника. Тому в Україні не 

було питань з кадрами.

3.5. Підводники-українці, що стали на захист незалежності сучасної 

України.

1. За свідченнями капітана 2-го рангу Савченка Миколи Олексійовича - 

начальника прес-центру ВМСУ: «Коли знадобилися його (М.Г.Клітного-О.К.) 

талант і знання, він знову опинився на службі в молодої української держави… 

Військова кар'єра Миколи Гавриловича Клiтного складалася успішно. В 21 рік 

він -  лейтенант,  випускник ВВМУ ім.  Фрунзе.  Уся дальша служба Клiтного 

була пов'язана з підводним флотом на Балтиці та на Тихому океані. 1972 року 

він закінчив академію Генерального штабу. (Потім командував Камчатською 

воєнною  флотилією-О.К.).  Згодом  він  став  начальником  штабу  ЧФ,  потім 

першим заступником командувача... Але тоталiтарна система мала свої критерії 

відбору:  військовий  відділ  ЦК  вирішував,  чого  ти  вартий.  І  межа  Клiтного 

визначилась.  Партія  рекомендувала  на  посаду  командувача  ЧФ  іншого 

адмірала. В запас Микола Гаврилович пішов з посади військового радника в 

Болгарії…При  вирішенні  багатьох  питань,  пов'язаних  з  організацією 

будівництва ВМС України, його знання і  досвід відіграли значну роль.  Але 

відкликаного з запасу адмірала довелося, на жаль, звільнити знову в запас. На 

Чорноморському  флоті  його  добре  знали  як  досвідченого  моряка,  високого 

рівня  фахівця,  умілого  керівника.  Мені  були  відомі  переконання  багатьох 

штабних офіцерів ЧФ, які в розмовах зі мною запитували: чому не запросили 
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Миколу Гавриловича командувати українським флотом, адже за ним пішли б 

офіцери?» [65, 23-24].

2.  Яскравим  представником  когорти  українців,  які  опановували  ракетну 

зброю для підводних човнів став Безкоровайний Володимир Герасимович, який 

народився 16 серпня 1944р. в м.Умань Черкаської області.  В 1960р. закінчив 

середню  школу  і  працював  слюсарем.  У  серпні  1961р.  склав  іспити  у 

Каспійське Вище військово-морське училище і під час кандидатського річного 

стажу проходив службу в школі озброєння 11-го учбового загону та рульовим 

есмінця  «Безупречный».  З  1962  по  1967  рр.  був  курсантом  штурманського 

факультету  і  після  випуску  проходив  службу  в  11-й  дивізії  1-ї  флотилії 

підводних човнів Північного флоту на посадах командира електро-навігаційної 

групи і командира штурманської бойової частини атомних підводних човнів, 

брав участь у 15 бойових службах. У квітні 1972р. призначений помічником 

командира  атомного  підводного  човна  «К-308»,  а  після  навчання  на  6-х 

ВОЛСОК  ВМФ  (1973-1974  рр.)  –  старший  помічник  командира  атомного 

підводного  човна  670М  пр.  В  1975  р.  призначений  на  посаду  старшого 

помічника  з  бойового  управління  РПКСН  «К-450»  і  з  1977р.  командир  цієї 

субмарини  і  за  мужність  та  професіоналізм  достроково  отримує  військове 

звання  «капітан 1-го  рангу».  В  період  1979-1981рр.  навчається  в  Військово-

морській  академії,  після  якої  займає  посади  начальника  штабу  (три  роки)  й 

командира 41-ї дивізії підводних човнів Північного флоту (чотири роки). За цей 

час  В.Г.Безкоровайний  організував  та  забезпечив  успішне  відпрацювання 

тактичних прийомів бойового застосування РПКСН з МБР великої досяжності, 

що  дало  змогу  в  12  разів  збільшити  бойову  готовність  дивізії.  Під  його 

керівництвом  були  розроблені  і  практично  опановані  засоби  бойового 

застосування ракет з бази та з ґрунту. Розроблена нова організація бойового 

чергування РПКСН у базі, що дозволило їх застосовувати в зустрічних ракетно-

ядерних  ударах.  Це  зрівняло  морські  стратегічні  ядерні  сили  (МСЯС)  з 

ракетними  військами  стратегічного  призначення  (РВСП)  по  бойовій 

ефективності.  За  розробку  нових  тактичних  прийомів  та  засобів  бойового 

застосування  ракетного  озброєння  В.Г.Безкоровайний  був  нагороджений 
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золотою медаллю  Академії  наук  СРСР  і  отримав  вчений  ступінь  кандидата 

воєнних наук. Саме в цей час його «стежки» пересікалися з іншим видатним 

українцем – Анатолієм Інокентійовичем Макаренком, генеральним директором 

виробничого  об’єднання  «Севмаш» -   найпотужнішого заводу  з  будівництва 

ракетних атомарин.  10  липня 1988р.  Володимир Герасимович призначається 

начальником штабу, а з червня 1990р. – командувачем 3-ї флотилії підводних 

човнів Північного флоту і одночасно без відриву від служби успішно закінчує 

Академію  Генерального  штабу.  В  подальшому  –  Головнокомандувач  ВМС 

України.

Окрім  цих  визначних  українських  адміралів-підводників  свою  долю  з 

відродженням українського флоту повязали Анатолій Югов, Сергій Соколик, 

Аржавітін, Орлов та ваш покірний слуга. Як у свій час підводник Олександр 

Гадд в  Одесі  став  командиром бригади тральщиків,  та  і  я  став  командиром 

великого десантного корабля „Рівне” п.1171, що базувався в Одесі.

Проміжними висновками на етапі розвитку підводного флоту стане те, що:

-по-перше,  українці  фактично очолили практичне опановування атомним 

підводним флотом у Радянському Союзі та долучилися до цього у США;

-по-друге, підводники українського походження, на рівні з представниками 

інших  передових  націй,  розробляли  нові  прийоми  бойового  застосування 

новітньої підводної зброї і запроваджували ці прийоми на флотах;

-по-третє,  підводники  та  акванавти  українського  походження  активно 

брали безпосередню участь у спецопераціях флотів протиборчих держав під час 

«Холодної війни»;

-по-четверте, українська економіка та науково-кадровий потенціал зробили 

значний, а в деяких галузях і вирішальний внесок у розбудову післявоєнного 

радянського підводного флоту, від якого, на жаль, Україна на сучасному етапі 

брутально відсторонена.
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Розділ ІV

ДЕЯКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІО-КОГНЕТИВНОЇ 

СИСТЕМИ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ПАМ'ЯТЬ НАЦІЇ).

Рефлексія нашої історичної конструкції та її зв'язок з соціумом перш за 

все можна визначити через парадигму пізнання.

4.1 Парадигма пізнання.

Проблематика  процесу  пізнання 

завжди хвилювала людство. Гомо сапієнс – 

людина розумна, як біологічна істота, має 

емоційно-чуттєву  та  раціонально-логічну 

форми  розумової  діяльності,  які  забезпе-

чуються різними половинками кори головного мозку. Далекосхідна (китайська) 

цивілізація втілила це у символах Інь та Янь, наголошуючи при цьому про їх 

взаємопроникнення.  Середземноморська  (Атлантична)  цивілізація  зробила 

наголос на протистоянні, наприклад: Релігія-Філософія, Наука-Мистецтво.
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В  трикутнику  «Релігія»  в  основі 

були міфи, легенди і врешті решт віра, а 

в вершині «божественне откровіння». В 

трикутнику  «Філософія»  в  основі  були 

різні  форми  світобачення  і 

світосприйняття,  а на вершині – істина. 

В  трикутнику  «Мистецтво»  в  основі 

було ремесло, а на вершині – шедевр. В 

трикутнику  «Наука»  в  основі  були 

емпіричні  знання,  а  вершину  вінчало 

наукове  відкриття  (закон).  Якщо 

графічно  відобразити  на  площині  ці 

протистояння, а в центр поставити людину, то ми отримаємо кодований знак 

Атлантичної  цивілізації  –  хрест.  Коли  ж  замість  людини  у  центр  було 

поставлено моністичного Творця, який знаходився над земною поверхнею, то 

двомірний хрест вже не відповідав ситуації, а був лише проекцією на площину 

відповідної  геометричної  фігури.  Такою  фігурою  стала  відома  нам  по 

стародавньому Єгипту та давньоамериканським цивілізаціям піраміда.

У цьому випадку основою піраміди був практичний досвід людини, або 

побутове  знання.  В  часи,  коли  наука  перестала  обслуговувати  не  тільки 
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філософію,  але  й  разом  з  останньою  –  богословство  -  тобто  релігію, 

сконструйована нами піраміда, позбувшись єднаючого начала у своїй вершині, 

знов опустилася на поверхню.
           

Але на цей раз у центрі фігури був практичний досвід людини, її побутове 

знання, від якого в протилежних напрямках розходилися наука та мистецтво, 

філософія  та  релігія.  В  результаті  ми  отримали  фігуру,  схожу  на 

чотирьохпроменеву зірку. Якщо залишити таку конструкцію процесу пізнання, 

то  вона  не  матиме  перспектив,  бо  «фізики»  ніколи  не  порозуміються  з 

«ліриками», а «філософи» з «богословами». На щастя людства це далеко не так. 

Відомий  радянський  науковець  Андрій  Сахаров,  якому  людство  має 

«завдячувати» за винахід термоядерної бомби, схаменувшись від скоєного, став 

дисидентом  («ліриком»).  Граф-філософ  Л.Толстой  врешті-решт  своєю 

доктриною проголосив повернення обличчям до Бога. Дотичними між релігією 

та  мистецтвом  є  іконопис,  храмова  архітектура,  церковний  хоровий  спів  та 

храмова музика органу з однієї сторони та творчі доробки на біблійні сюжети з 

боку мистецтва. Дотичними дисциплінами між релігією та наукою є наприклад 

«Релігієзнавство»  та  «Богослів’я»,  а  також  досягнення  в  ливарному 

виробництві (дзвони та гармати) та в царині фізики та хімії (плач ікон т.ін.). 

Приклади дотичних зв’язків «філософія-наука» та «філософія-мистецтво» може 
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навести кожна освічена людина. Тому в нашій конструкції системи ПІЗНАННЯ 

не  слід  відмовлятися  від  піраміди,  як  одного  з  елементів  системи.  Слід 

зауважити що пізнання  залежить не  лише від  людини.  Вона,  якщо хочете  є 

«приймачем»  певних  посилів  інформації,  скупченої  в  земній  ноосфері 

Вернадського та космічних пасіонарних променях Гумільова. Тому біологічний 

розум слід розмістити в системі таким чином, щоб він рівномірно дотикався до 

усіх  чотирьох  трикутних  граней  піраміди  та  її  чотирикутної  основи. 

Трикутники в  цій  системі,  згідно  їх  властивостей,  забезпечують  конструкції 

міцність  та  стабільність.  Чотирикутна  основа,  згідно  властивостей 

чотирикутника, дає змогу:

- реагувати та адаптовуватись до зовнішніх подразнень;

- сприймати зовнішні коливальні сигнали;

- генерувати у простір свій інформаційний сигнал.

На авторський погляд геометричним символом біологічного «начала» має 

бути яйце, чия форма задовольняє наші вимоги. Конструкція ж яйця (жовток, 

білок,  оболонка)  якнайкраще кореспондується  з  фізичними станами (рідкий-

твердий  та  газовий).  Це  кореспондується  зі  схемою  пізнання 

Л.О.Зашкільняка[100,  15],  де  суб’єкт  пізнання  і  виступає  тим  біологічним 

«началом»  -  яйцем,  а  сама  схема  лягає  повністю  на  наукову  грань  нашої 

піраміди.  Таким  чином  система  спроможна  до  свого  саморозвитку,  бо 

досягаючи  прогресу  в  любій  царині,  відповідно  збагачується  і  практичний 

досвід  людини  (чотирикутна  основа  піраміди),  а  це,  в  свою чергу,  створює 

умови  до  постановки  нових  завдань  (вершин  кожного  з  трикутників),  які 

потрібно  опанувати,  щоб  знайти  відповіді  на  нові  виклики.  Крім  суто 

внутрішнього споживання інформації,  ця система збагачує загально земний і 

космічний банки інформації через зовнішнє випромінювання по пірамідальній 

осі основа-вершина.

На Землі достатньо творчих людей на всіх континентах планети. Якщо їх 

пізнавальні  конструкції  розмістити  на  земній  поверхні,  то  осьові  лінії 

«вершина-основа» пірамід буде сфокусована у центрі планети і через генерацію 

імпульсів створюватиме ноосферу Вернадського (сферу розуму), або сучасними 
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словами біо-інформаційне поле Землі, бо у цьому процесі залучено не тільки 

людський  розум.  В  іншому  напрямку  людський  інтелект  та  його  здобутки 

стають надбанням Космосу. 

Підсумовуючи  наші  роздуми  та  повертаючись  до  наукових  розвідок, 

зауважимо, що:

1. Формула образу пізнання як, трьохрівневої системи, яка має:

- побутовий - нижній рівень;

- художньо-естетичний рівень;

- науковий - вищий рівень, не задовольняють проблематику питання.

2. Наукові образи пізнання у вигляді систем:

А)  емпіричної (нижній рівень) та теоретичної (вищий рівень);

Б) конструктивної (нижчий рівень) та рефлексивної (вищий рівень);

В) соціо-когнетивної, мають недоліки, які суттєво зміщають акценти.

На наш погляд альтернативою першому пункту є  наша «геометрична» 

комплексна система пізнання. Корегування конструкцій другого пункту полягає 

у визначенні кінцевої мети наукового пізнання – на нашу думку не самоцілі, а 

служіння соціуму у збагаченні його культурного надбання у самому широкому 

тлумаченні  цього  слова.  Якщо це  так,  то  підпункт  «А»  з  дворівневого  слід 

перетворити на трьохрівневий:

- емпіричний;

- теоретичний;

- експериментальний, тому що практика – критерій істини, тому що 

експеримент  потребує  значних  затрат  поза  межами  суто  пятирівневої 

когнітивної системи. Приклади: європейський коллайдер або експериментальні 

подорожі Тура Хейєрдала на «Кон-Тікі»,«Ра-1»,«Ра-2» т.ін.

Підпункт «Б» у такому випадку стає не дворівневим, а рівнозначущими 

конструктивно-рефлексивними  компонентами,  в  якому  рефлексія  першого 

рівня  знаходить  відповіді  на  питання,  якщо  експеримент  має  негативний 

результат  після  проходження  усіх  етапів  конструктивного  компонента. 

Рефлексія  другого  рівня  використовується  при  модернізаційних  процесах 

конструктивного компоненту.
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Підпункт  «В»  стає  трьохелементним  та  дворівневим,  нижчим  рівнем 

системи буде її базис - матеріально-технічна складова когнітивної підсистеми, 

чи економічна складова соціальної підсистеми. У такому випадку саме через 

базис забезпечуються матеріальні умови для проведення експерименту, а через 

соціальну  підсистему  у  суспільство  приймається  кінцевий  продукт  наукової 

діяльності у випадку позитивного закінчення експерименту та його реалізації 

(впровадженні).  

 Практичною реалізацією наших теоретичних розвідок є:

1. Створення системи координат, в яких відбувається когнітивний процес 

наших науково-історичних розвідок (докладніше див. [102, 31-43]).

     2. Рефлексія досягнутого результату та критика однобічної методології 

деяких опонентів.

     3. Практичне втілення результатів науково-історичного дослідження у 

якості основи для суспільної легітимізації відзнаки «Зірка Командора».

4.2  Система  координат,  межі  історіографічного  процесу  та  вузлові 

історіографічні ситуації.

Нація. До сього часу цей термін не визначений остаточно. Прихильники 

матеріалізму пов’язують появу націй лише зі становленням буржуазії. На думку 

автора  це  є  спрощеним,  вульгарним  тлумаченням  на  користь  класу,  який 

активно  шукав  собі  місця  під  сонцем.  В  Стародавньому  Єгипті  під  час 

панування  Хетської  династії  єгипетська  еліта  чітко  усвідомлювала,  що  на 

владному Олімпі знаходяться представники іншої нації. В Стародавній Греції, 

навіть  при  всьому  розмаїтті  держав-полісів,  греки  усвідомлювали  свою 

належність до однієї нації еллінів, незважаючи на різні державні утворювання в 

різних  географічних  ареалах.  В  Стародавньому  Китаї  ханьці,  навіть  при 

кількасот  річному  пануванні  монгольської  династії  та  при  розмаїтті  народів 

Піднебесної, вважали себе одною нацією і скинули ярмо поневолювачів.

В 1945 р. на теренах Німеччини постали чотири окупаційні зони інших 

держав, але чи перестала існувати германська нація? 
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Згодом у ХХ ст. ми спостерігали дві Німеччини, два В’єтнама, а в ХХІ ст. 

залишились і дві Кореї, але ніхто не може сказати, що існують відповідно дві 

германські, дві в’єтнамські та дві корейські нації. Єврейська нація лише після 

Другої світової війни відновила свою державність, але хто може спростувати її 

існування протягом тисячоліть? Плутанина в цьому питанні позначилась і на 

таких міжнародних структурах як Ліга Націй та Організація Об’єднаних Націй 

де замість націй фактично представлені  держави.  Відповідь на проблему ми 

знаходимо на прикладі того, коли більш ніж два десятка германських держав, а 

також дуже велика кількість держав інших націй була об’єднана в Священну 

Римську  імперію  Германської  Нації.  Тому,  на  думку  автора,  відсутність 

держави зовсім не означає, що не існує Нація. Врешті-решт гасло «Право Націй 

на  самовизначення»  само  по  собі  містить  відповідь  на  те,  що  нація  може 

існувати,  не  маючи  держави.  Синтизуючи  концепції  примордіалізму  (його 

соціокультурної складової) і постмодерністські концепції інструменталізму та 

конструктивізму, поділяючи висновки С.А.Татунця з МДУ ім. М.В.Ломоносова 

[109] ми можемо вважати, що сучасній нації притаманні наступні ознаки:

- компактне  розселення  основної  маси  репрезентанта  нації  в  певному 

географічному ареалі;

- наявність діаспори в інших географічних ареалах;

- ментальна самоідентифікація репрезентанта нації;

- певний антропологічний генотип (по Максу Веберу);

- наявність національної доктрини у будь-якому вигляді;

- наявність національної еліти протягом всього часу існування нації, яка може 

змінюватись в різні історичні епохи.

Автор  не  претендує  на  вичерпність  ознак,  а  лише  встановлює  систему 

координат,  в  якій  викладене  історичне  дослідження.  При  цьому  прізвище 

індивіда може бути однією з формальних ознак його належності до тієї чи іншої 

нації. Окрім того етнос здатен до асимілювання й асиміляції, а ареал етносу, де 

згодом постала нація, згідно концепції ноосфери В.І.Вернадського впливає на 

кожного  ідивіда,  який  певний  час  знаходиться  в  цьому  ареалі.  Отож, 

посилаючись  на  вищевикладене,  при  розгляді  піднятої  в  науково-історичній 
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роботі  проблематики,  в  зазначений проміжок часу  ХVІ-ХХ ст.ст.  українська 

нація вже існувала і саме тому поставлені від її імені питання є правомірними.

Визначенню ж меж історіографічного процесу нашої теми буде сприяти в 

першу чергу вивчення історіографічної ситуації навколо початкового (1595 р. – 

захоплення Синопа українськими козаками з застосуванням засобів нападу з-

під  води)  та  кінцевого  (1995  р.  –  початкові  заходи  щодо  формування 

українського  з’єднання  підводних  човнів)  історіографічних  фактів.  Для 

визначення часових меж історіографічної ситуації на граничних кінцях нашого 

часового  проміжку,  скористаємося  відомим  з  спеціальної  історичної 

дисципліни  «генеалогія»  30-ти  річним  терміном  одного  покоління.  Таким 

чином,  розділивши  його  на  2,  отримаємо  радіус,  в  межах  якого  нас  буде 

цікавити  будь-який  історичний  факт,  що  сприятиме  пізнанню  теми,  яку  ми 

досліджуємо. Кінцева історіографічна ситуація спирається на історичні факти, 

приведені у додатку ХVІІ.  А початкова - в нашому випадку спирається на 1595 

рік, звідки радіусом 15 років ми отримаємо наступний проміжок дат: 1580-1610, 

що складають першу історіографічну ситуацію. Її схема приведена на малюнку 

№-1.                                                                                                       Малюнок №-1 
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Король Франції

Імператор Священної 
Римської імперії 

Рудольф ІІ

Папська нунціатура 
у Польщі

Папський агент у 
Константинополі 

Р.Фурньє

Французький посол 
у Константинополі

1580

Станіслав Хлопицький 1593-1594

Еріх Лясота  1594

Александр Комулео  1594

Кінець ХVІ ст. – донесення про ПЧ ПЧ

Кароль Гамберіні – Ян Оришковський  1583
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Схема обґрунтування наявності засобів нападу з-під води в українських 
козаків на підставі історичних та історіографічних фактів приведена в додатку 
ІV п.Б.                                                                                                   Малюнок №-2

Козацькі адмірали Петро Сагайдачний, Іван Сулима та Іван Сірко вже не 

мали  довіри  папі  Римському  і  тому  природня  їх  переорієнтація  на  світську 

владу потужних національних держав. Однією з них на той час була Франція. 

Схематично історіографічна ситуація в контексті нашої теми навколо відомого 

морського походу українських козаків під проводом Івана Сірка до Франції з 

штурмом Дюнкерку у 1646 р. з радіусом у 15 років  представлена на малюнку 

№-2.  Таким  чином  витоки  інформації  про  бойове  застосування  підводних 

човнів могло статися завдяки контактам українських козаків та французьких 

офіцерів.  Наступний  вузлик  на  нашому  шляху  –  1714  р.  –  перша  морська 

перемога  російського  флоту  над  непереможними  до  того  часу  шведами. 

Головною  діючою  особою  в  тій  битві  був  М.Х.Змаєвич,  чиї  галери  і 

заблокували загін контр-адмірала Ереншельда, внаслідок чого разом з ним 27 

липня  було захоплено 237 шведів, 116 гармат та 10 суден [67, 4-5]. Спробуємо 

розв’язати  його  за  нашим  методом  з  радіусом  у  15  років.  Історіографічна 

ситуація цього часу охоплює проміжок 1700-1730 р.р. В цей час на Північну 

війну  (1700-1721)  було  відправлено  чимало  козацьких  полків  з  України. 

Трагедія Батурина і Полтави закінчилася першим знищенням Запорозької Січі. 
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І  саме  в  цей  час  «лапотник»  Єфим  Ніконов  у  1718  р.  «винаходить»  свій 

підводний човен, у 1720 р. домагається аудієнції у Петра Першого, у 1722 р. 

терпить фіаско при іспиті першої моделі. З 1722 по 1724 рр. за казенні кошти 

працює над другою моделлю - іспит і знову ті ж самі «граблі», але з 1725 по 

1726 рр. – третя невдала спроба! Виникає питання, чи не на галерах Змаєвича у 

1714 році стався виток козацької таємниці?

Четвертий вузлик – 1799 рік.  З цього року емпірична фаза зародження 

підводної військової справи при безпосередній участі українців переходить на 

якісно новий її ступінь – фазу науково-експериментальну. Це легко доводиться 

при  уважному  ознайомлені  з  таб.№-1  (див.  додаток  ІХ).  Щоб  оцінити 

історіографічну  ситуацію  цього  часу,  скориставшись  вже  знайомим  нам 

методом «радіусу» окреслимо нашу зацікавленість періодом 1790-1820 р.р. на 

який припадає  аж сім воєнних кампаній Росії:  дві  російсько-турецькі  (1789-

1891, 1806-1812), дві російсько-шведські (1788-1790, 1808-1809), дві коаліційні 

антифранцузькі  (1798-1800,  1805-1807)  та  одна  російсько-французька  (1812-

1815).  Після  другої  ліквідації  Січі  у  1792  році  та  остаточного  переселення 

козаків-чорноморців  на  Тамань  у  1794  р.  нащадок  кременчуцького  козака 

С.А.Ромоданівській у 1799 р. подав на розгляд в Морське технічне товариство 

проект своєї версії козацького підводного човна (див. табл.1 п.1 – додаток ІХ). 

Слід зазначити,  що у Франції  в цей проміжок часу виходить праця капітана 

фрегату Монжері (1820), сторінка російської версії якого міститься в додатку 

ІV п.А.  У 1825 р.  моряк Монжері  надає  свою версію підводного  човна,  що 

робить його свідчення про підводне мореплавство українців ще більш цінним, 

адже одна справа – фахівець,  а  зовсім інша – стороння від морської справи 

людина.

Межею між зародженням та становленням підводної  військової справи 

при активній участі українців є, на мою думку, практична апробація субмарин у 

бойових діях, що і сталося в першій половині ХХ ст. Оскільки час став плинути 

швидше (в сенсі ритму життя), то і ми зробимо поправку на це, зменшивши 

вдвічі  наш  часовий  радіус,  який  складатиме  тепер  7,5  років.  Таким  чином 

історіографічна  ситуація  на  рубежі  етапів  (кінець  зародження  –  початок 
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становлення)  складатиме  період  з  1892  по  1907  р.р.  Саме  в  1892  р.  одесит 

В.А.Кремінський  опубліковує  свою  монографію,  завдяки  котрій  він  стає 

«Ціолковським підводного космосу». Інший одесит С.К.Джевецький у 1892 р. 

покидає  Російську імперію і,  оселившись у  Парижі,  починає  працювати над 

своєю  6-ю  моделлю  підводного  човна,  яка  через  4  роки  на  міжнародному 

конкурсі  отримає  світове  визнання!  Саме  в  цей  період  ще  один  українець 

І.С.Заковенко винайде свої підводні крейсери. Але годі винаходам! Саме в цей 

період загін «підводних міноносців», переважна більшість командирів котрого 

була  українського  походження,  пройшов  перше  бойове  випробування  в 

російсько-японській  війні  (1904-1905),  після  чого  постав  самостійний  клас 

бойових кораблів флотів розвинутих держав. Ними стали субмарини.

Нарешті останнім проміжним вузликом нашого історіографічного аналізу 

стане рубіж між етапом становлення та етапом розвитку, який на нашу думку в 

Радянському Союзі проявляється в історіографічному факті 1952 р. – постанові 

про створення атомного підводного флоту. Часовий проміжок історіографічної 

ситуації складатиме 1945-1959 рр. В 1945 р. 6 і 9 серпня вперше в світі сталося 

бойове застосування ядерної зброї по японським містам Хіросіма та Нагасакі. У 

1959  р.  на  Північному  та  Тихоокеанському  театрах  військових  дій  було 

сформовано  перші  з’єднання  радянських  атомарин,  в  освоєнні  яких  першу 

скрипку грали теж українці. 

4.3 Український рахунок.

Посилаючись на всім відомі історичні факти, ми обґрунтовуємо свій власний 

український рахунок наступним:

По-перше, в 1862 р. в Російській імперії святкували тисячоліття російської 

державності  і  на  честь  цієї  події  був  встановлений  пам’ятник  у  Новгороді, 

тобто відлік своєї державності росіяни ведуть з 862 р., пов’язуючи її з ім’ям 

язичника - варязького князя Рюрика.

По-друге, загальновідомо, що у  860 р. київський князь Аскольд, який вів 

свою династію від легендарного Кия [114, т.12, 104] – князя росичів, уклав з 

імператором  Візантії  угоду  про  дружбу  та  прийняв  християнство.  Держава 
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росичів в свою чергу синтезувала дві протодержави: антську (ІІІ –  VІІ ст.ст.), 

прийнявши естафету від антських царів (Бож, Ардагаст, Пирогаст) та дулібо-

волинянську і  зв’язала Варязьке  (Вендська затока)  та Руське моря системою 

річок Вісла, Припять, Дніпро. Тобто державність української нації ведеться з 

зовсім іншого родоводу та географічного розташування [114, т.2, 111-112].

По-третє,  задовго  до  татаро-монгольської  навали  у  1169  р.  Андрій 

Боголюбський, Володимиро-Суздальський князь, попалив Київ – мати городів 

руських,  а  у  1238  р.  саме  Володимиро-Суздальський  князь  Ярослав 

Всеволодович першим прийняв ханський ярлик, тобто став колабораціоністом і 

зрадником справи захисту Київської Русі від татаро-монгольської навали і за 

цим фактом не є її спадкоємцем.

По-четверте, у 1240 р. з падінням Києва Київська Русь фактично занепала, а 

на  її  теренах  згодом  утворилося  три  державотворчі  центри,  а  саме: 

Новгородська  боярська  республіка,  Галицько-Волинське  королівство  та 

Володимиро-Суздальське  велике  князівство,  які  мали  альтернативні  шляхи 

розвитку.

По-п’яте, українська нація обрала свій шлях історичного розвитку в союзі з 

європейською литовською нацією, створивши Велике князівство Литовське і 

Руське.  Саме  це  князівство  повело  успішну  боротьбу  на  два  фронти, 

розгромивши на Синіх Водах (1362р.) об’єднані монголо-московські війська, а 

під Грюнвальдом (1410 р.) війська Тевтонського ордену, тобто першою стала на 

шлях  «збирання»  своїх  земель.  Москва  ж  обрала  зовсім  інший  шлях  і, 

опираючись на підтримку татаро-монголів,  повела нещадну боротьбу за своє 

панування проти Твері, Рязані, Новгорода та ін.

Підсумовуючи вищевикладене в науково-історичній роботі, слід зазначити, 

що українці були в числі першопрохідців в опануванні підводною безоднею та 

ракетно-ядерним підводним флотом,  але це  чомусь замовчувалося  в  масовій 

свідомості. Чому? Відповідь на це лежить поза межами цієї роботи, але кілька 

прикладів я все ж таки наведу:

 1.  В  Санкт-Петербурзі  стоїть  пам’ятник  Крузенштерну  –  командиру 

трьохщоглового вітрильника і буцім-то командиру походу. Його ім’ям названо 
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найбільший вітрильний барк, але… Але увагу заслуговує діяльність командира 

шлюпу «Нева» капітан-лейтенанта Юрія Федоровича Лисянського (народився 2 

серпня 1773 р. в Ніжині), який особисто підбирав кораблі, придатні для першої 

подорожі навколо світу і очолив один з них, маючи на початок походу  досвід 

18-ти морських кампаній.

На відміну від Крузенштерна – командира шлюпу «Надежда»,  який через 

сварки з управителем Російсько-Американської компанії Рєзановим фактично 

зірвав  невдалий  дипломатичний  візит  до  Японії,  Ю.Ф.Лисянський  виконав 

блискуче весь комплекс завдань, а саме:

- 18 вересня 1804 р. висадив десант на Сітку (о.Кадьяк) і врятував російську 

колонію на Алясці, яка у 1802 р. (фортеця Архангельськ) потерпіла від нападу 

індійців-тлінкітів  при  підтримці  англійських  матросів  капітана  Барбера, 

причому порох і спорядження індійці отримували від «бостонів» (американців); 

- здійснив великий обсяг наукової частини подорожі і в якості додатку до свого 

звіту, приклав атлас з 12 картами, 16 малюнками та 3 таблицями, які були кращі 

і точніші ніж карти Маршалла і Депре де Манвильєттва;

- 6 березня 1806 р. його шлюп «Нева» залишив Зондську протоку й прибув до 

Портсмуту 26 червня 1806 р., тобто знаходився у безперервному плаванні без 

поповнення води та їжі від о.Ява до Англії біля 4-х місяців, що до нього не 

робило  жодне  судно  і  завершив  навколосвітню  подорож  17  серпня  1806  р. 

Судно Крузенштерна запізнилося і прийшло в гавань лише 30 серпня 1806 р.

Карта походу першої навколосвітньої експедиції Російської імперії 

під проводом  Лисянського та Крузенштерна
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2. У Другу світову війну на бойовому рахунку балтійського гвардійського 

підводного  човна  «Л-3»  було  7  ворожих  бойових  кораблів  і  21  транспорт 

загальною водотоннажністю 78 000 тон. З них 18 одиниць, в період з 22 червня 

1941 по 18 березня 1943 рр., потопив цей човен під орудою капітана 2-го рангу 

П.Д.Грищенко і лише 10 одиниць, з 18 березня 1943 по 9 травня 1945 рр., коли 

в командування підводним човном вступив капітан-лейтенант В.К.Коновалов 

[11,  248-249].  Але  звання  Героя  Радянського  Союзу  отримав  командир  з 

неукраїнським прізвищем.

3.  В  1976  р.  був  здійснений  груповий  перехід  атомарин  з  Північного 

флоту на Камчатку південним маршрутом. На борту атомного підводного човна 

«К-469»  671  проекту  було  два  українця:  заступник  командира  дивізії 

В.Є.Соколов та командир підводного човна капітан 2-го рангу В.С.Урєзченко. 

Звання Героя Радянського Союзу отримав уродженець гетьманського Батурина 

з російським прізвищем, який зараз мешкає в Одесі!

4.  В  1986 р.  атомарина «К-524» проекту 671 РТМ здійснила прорив в 

Атлантику  через  протоки  між  канадським  архіпелагом  та  Гренландією  в 

суворих льодових умовах. Старшим на борту був командир 33 дивізії контр-

адмірал  А.І.  Шевченко,  який  і  втілив  свій  багатолітній  задум  в  життя. 
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Командиром підводного човна був  В.В. Протопопов, який і отримав звання 

Героя Радянського Союзу [36, 12-13].

 У  вищенаведених  прикладах  віддзеркалюється  як  царська,  так  і 

«совєтьська» політика свідомого ігнорування ратного вкладу українців, на яке 

було хворе радянське суспільство та його вище керівництво. Згадаймо останню 

крапку в Берліні,  коли сержанти Єгоров і  Кантарія під проводом лейтенанта 

Береста  підняли  прапор  Перемоги  над  рейхстагом.  Золоті  Зірки  Героїв 

отримали росіянин і грузин. Українця ж було проігноровано!

4.4 Історичний виклик.

 За  станом на  1993  р.  стапель  Чорноморського  суднобудівного  заводу 

імені Носенка під виглядом «модернізації» було фактично знищено ворожими 

для України силами. Так само, на противагу Балтійському флоту, де практично 

вся дивізія підводних човнів залишилась у розпоряджені нових прибалтійських 

незалежних держав, особливо Естонії, в цей же період 1991-1993 рр. відбулася 

масова  передача  на  металобрухт  27  дизельних  підводних  човнів  613,  641 

проектів Чорноморського флоту [13, 201], які б не стали на заваді у складі ВМС 

України. Російський адмірал Касатонов-молодший і підприємець Шубодьоров 

на очах у всього світу провели цю оборудку, вкравши в українського народу 

його субмарини. Саме тому за станом на 2014-й рік з підводних сил України, 

які  дюжину років  тому складалися  з  окремої  бригади  морських  диверсантів 

(командир  –  капітан   1-го  рангу  А.Л.Карпенко),  дивізіону  підводних  човнів 

(командир  –  капітан  1-го  рангу  А.А.Югов),  Севастопольського  науково-

дослідного центру морських бойових тварин та водолазної школи (командир – 

капітан  3-го  рангу  О.В.Клюєв),  залишився  боєздатним  лише  73-й  центр 

морських спецоперацій.

 Аналіз будь-якої морської операції ХХІ ст. красномовно свідчить про те, що 

коли в ній задіяні підводні сили і засоби, вона закінчується успіхом, а коли ні – 

то  поразкою.  Але  для  відновлення  підводної  складової  морської  могутності 

України потрібні не лише економічні й військово-політичні чинники. Неабияку 

роль у цьому відіграє і опанування історичним минулим української нації та її 
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моральним  правом  не  тільки  на  сучасні  підводні  сили,  але  й  на  історичну 

спадщину, пов’язану з підводним флотом. В своїй монографії «Морская мощь 

государства» наш земляк С.Г.Горшков, який протягом 20 років очолював один 

із  наймогутніших  флотів  ХХ  ст.,  відзначав:  «Есть  основания  считать,  что 

совокупность  средств  освоения  Мирового  океана  и  средств  защиты 

государственных  интересов  при  рациональном  их  сочетании  представляет 

собой  морскую мощь  государства,  которая  определяет  способность  той  или 

иной страны использовать военно-экономические возможности океана в своих 

целях» [38, 3]. 

Відомий англійський дослідник флоту Ф.Джейн, в той час як на всіх морях і 

океанах панував британський флот, видав у ХІХ ст. книгу «Російський флот в 

минулому,  сучасному  і  майбутньому»  де  писав:  «Русский  флот,  который 

считают сравнительно  поздним учреждением,  основанным Петром Великим, 

имеет в действительности больше права на древность, чем флот британский. За 

столетие до того, как Альфред (король англосаксов, царствовал с 870 по 901 

год)  построил  британские  корабли,  русские  суда  сражались  в  отчаянных 

морских боях; и тысячу лет назад первейшими моряками своего времени были 

они – росичи» [38, 117].

Сучасна  Росія  офіційним  початком  російського  флоту  вважає  1696  р. 

(медаль  «300  років  Російському  флоту»),  а  підводного  –  1906-й!  У  2006  р. 

Міністерство оборони Російської Федерації  та  громадські  організації,  в  тому 

числі  з  міжнародним  статусом,  заснували  цілу  низку  нагород,  присвячених 

100-й річниці підводних сил Росії. На превеликий жаль до цього долучилися й 

українські  ветеранські  організації  підводників,  які  свідомо  чи  ні  ігнорують 

українську  історію.  Але  ж  постає  сакраментальне  запитання:  «Про  чиїх 

пращурів  вів  мову  англійський дослідник  флоту Ф.Джейн?»  І  чи  маємо ми, 

зокрема історики, право забувати морські звитяги наших попередників?

 Можливий опонент зауважить, що зараз Україна має лише один підводний 

човен «Запоріжжя», який жодного разу під прапором ВМС України не пірнав в 

море. Але моє дослідження не про державу, а про українську націю та її звитяги 

в підводній царині. Тому на цей закид в мене є той аргумент, що за станом на 

104



1  січня  2009  р.  командирами  атомних  підводних  човнів  були  наступні 

представники української нації:

1. Степаненко Ігор, капітан 1-го рангу, командир ракетного підводного 

крейсера  стратегічного  призначення  К-44  «Рязань»  проекту  667БДР 

Тихоокеанського флоту.

2. Кравченко Валерій, капітан 1-го рангу, командир ракетного підводного 

крейсера стратегічного призначення К-211 «Петропавловськ-Камчатський» 

проекту 667БДР Тихоокеанського флоту.

3. Кравченко  Олексій,  капітан  1-го  рангу,  командир  ракетного 

підводного крейсера стратегічного призначення К-506 «Зеленоград» проекту 

667БДР Тихоокеанського флоту.

4. Коваленко  Олексій,  капітан  1-го  рангу,  командир  ракетного 

підводного  крейсера  стратегічного  призначення  К-18  «Карелія»  проекту 

667БДРМ Північного флоту.

5. Коваленко  Анатолій,  капітан  1-го  рангу,  командир  ракетного 

підводного  крейсера  стратегічного  призначення  К-144  «Тула»  проекту 

667БДРМ Північного флоту.

6. Пироженко  Сергій,  капітан  2-го  рангу,  т.в.о.  командира  ракетного 

підводного  крейсера  з  крилатими  ракетами  К-266  «Орел»  проекту  949А 

Північного флоту.

7. Єкименко Андрій, капітан 1-го рангу, командир ракетного підводного 

крейсера  з  крилатими  ракетами  К-150  «Томськ»  проекту  949А 

Тихоокеанського флоту.

8. Щурій  Роман,  капітан  1-го  рангу,  командир  гвардійського 

крейсерського  атомного  підводного  човна  К-295  «Самара»  проекту  971 

Тихоокеанського флоту.

9. Вакуленко  Едуард,  капітан  1-го  рангу,  командир  гвардійського 

крейсерського  атомного  підводного  човна  К-335  «Гепард»  проекту  971 

Північного флоту.

10. Чередниченко Сергій, капітан 1-го рангу, командир великого атомного 

підводного човна Б-448 «Тамбов» проекту 671 РТМК Північного флоту.
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Питома вага  командирів атомних підводних човнів українського 

походження в ВМФ Росії  (на 2009 р.)                                                   

% командирів-українців

україн
ці
росіян
и

Тобто з 44 атомних підводних човнів Російської Федерації 10 атомоходів, 

або  22,7  %   знаходяться  під  командуванням  командирів  українського 

походження. Загалом на атомних підводних човнах Росії на прикладі загиблої 

атомарини «Курськ» за станом на 2000 р. служило близько 15,3 % підводників 

українського походження. Офіцери українського походження були також серед 

підводників  США,  зокрема  капітан  1-го  рангу  (кептен)  Степан  Шишка  [13, 

272],  [117],  капітан  2-го  рангу  (командер)  Том  Белащенко  [69],  відомий 

підводний диверсант  Ричард  Марченко  та  підводник-рятувальник  Хайдемарі 

Стефанішин-Пайпер (астронавтка) Мартин Сибицький.
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4.5. Апробація дослідження у міжнародному проекті «Зірка Командора».

Саме  для  відтворення  прихованих  сторінок  історії  і  була  покликана 

міжнародна акція  «Зірка Командора»,  яка зв’язала  в один міцний ланцюг 

досягнення Української Нації в царині підводного флоту протягом чотирьох 

століть,  з’єднала  українців-підводників  діаспори  і  України,  мертвих  та 

живих (див. додаток І).  Ідея цього проекту була в тому, щоб через імена 

загиблих і живих підводників, конструкторів підводних човнів і  морських 

бойових  пловців  увічнити  українські  досягнення  в  опануванні  морською 

безоднею на протязі  400 літ, починаючи з провідника українських козаків 

кінця ХVІст. і до кінця ХХ ст. включно. Слід зазначити, що історичні події 

ХХ  ст.  знайшли  своє  відображення  у  списку  кавалерів  ордену  «Зірка 

Командора», зокрема: російсько-японської, Першої світової воєн, революцій 

і визвольних змагань українського народу, іспанської громадянської війни та 

Другої світової (радянсько-фінська, радянсько-німецька, радянсько-японська 

кампанії) і «Холодної» воєн на всіх чотирьох морських театрах. До втілення 

проекту  «Зірка  Командора»  в  життя  долучилися:  одесити  -  генерал-

хорунжий  українського  козацтва  Володимир  Чумак,  підприємці  Віталій 

Оплачко,  Іван  Мельник  та  Петро  Терещенко,  заслужена  актриса  України 

-донька підводника Діана Мала; львів’янин Павло Гавришкевич – перший 

президент  фонду  відродження  Українського  Чорноморського  флоту, 

пенсіонерка – ветеран Другої  світової війни Євгенія Калініченко з Умані. 

Патронат  над  проектом 

узяв  на  себе  граф  Орест 

Карелін-Романишин, який 

після  смерті  в  Іспанії 

Олелька Другого прийняв у 

1994  р.   титул  Короля 

України-Руси  Ореста 

Першого. 

(Ліворуч – макет ордену 
«Зірка Командора»,

аверс і реверс)
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Проміжними висновками останнього розділу буде те, що:

- по-перше  ,  проведено  критичний  аналіз  існуючої  концепції 

пізнання загалом і запроваджено нову, консолідуючу концепцію 

пізнання;

- по-друге  , в рамках попередньої консолідуючої концепції пізнання, 

скореговано наукові образи пізнання та підкреслено важливу роль 

суб’єкта пізнавального процесу;

- по-трет’є  , завдяки двом попереднім пунктам встановлено систему 

координат  нашого  дослідження,  виявлено  граничні  межі 

історіографічного процесу пізнання ролі українського чинника в 

зародженні, становленні та розвитку підводної військової справи;

- по-четверте  ,  в  межах  досліджуємого  історіографічного  процесу 

розглянуто  вузлові  історіографічні  ситуації  з  залученням 

історичних  та  історіографічних  фактів,  що  дозволило  провести 

періодизацію, тобто поділу на етапи зародження, становлення та 

розвитку певного історичного циклу нашої тематики;

- по-п  ’  яте  ,  зроблено  практичний  зв'язок  між  когнітивною  та 

соціальною  системами  у  вигляді  науково-історичного 

обґрунтування міжнародного проекту «Зірка Командора».

Висновки.
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Дипломна  робота  на  тему  «Роль  українського  чинника  в  зародженні, 

становленні  та  розвитку  підводної  військової  справи  (1595-1995рр.)», 

розглянувши  предмет  дослідження,  не  тільки  розкрила  його,  відповівши  на 

поставлені питання, але й зв’язала з сучасними  геополітичними викликами.

- В ході опрацювання були розглянуті і вивчені технічні і тактичні засади 

застосування  козацьких  «чайок»  на  морі  під  водою та  доведена  можливість 

використання козаками підводних засобів нападу.

 -  На  основі  статистичних  матеріалів  досліджено  вплив  українського 

фактору в  опануванні  засобами підводного  плавання у  ХІХ ст. в  Російській 

імперії.

 -  Розглянуто  практичне застосування  бойових засобів  підводної  війни 

підводниками українського  походження на  прикладах  основних бойових дій 

ХХ ст.

  - Досліджено роль українського чинника в опануванні підводних човнів 

з ядерною енергетикою та перетворенням їх у морську стратегічну компоненту.

-  Розроблена  периодизація  історії  підводної  справи  в  її  українському 

вимірі, яка починається у 1595 році її зародженням та завершується у 1995 році 

її відновленням. Граничні дати історіографічного процесу нашої теми уточнені 

з часовим радіусом в 15 років для пояснення відповідних чинників зародження і 

відновлення. Проміжними датами є 1799, 1899, 1952 р.р., які поділяють історію 

української  підводної  справи  на  три  періоди:  зародження  (1595-1899)  з  її 

емпіричною  (1595-1799)  та  науково-експериментальною  (1799-1899)  фазами, 

становлення  (1900-1952),  розвитку  (1952-1995)  після  чого  наступає  період 

відновлення нового історичного циклу української нації.

 -  Нарешті,  ми  розглянули  перші  кроки  з  відтворення  сучасних 

українських підводних сил.

 Причини сучасного  негативного  стану  морської  в  цілому,  і  підводної 

зокрема  галузі,  не  є  предметом  історичного  дослідження,  як   і  шляхи  їх 

подолання, і тому залишилися за межами нашої роботи. Але уважний дослідник 

знайде відповідь на ці питання, зробивши власні висновки з цієї праці.
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 Проміжні  конкретні  висновки  по  кожному  з  етапів  історії  підводної 

військової справи та ролі українського чинника в цьому історичному процесі 

(зародження  -  емпірична  та  науково-експерементальна  фази,  становлення  та 

власне  розвиток)  зроблені  в  кінці  кожного  з  трьох  перших розділів  роботи. 

Узагальнюючи їх, вважаємо за доцільне зробити наголос на тому, що:

1.  Походи  українського  козацтва  у  1594  -  1595  рр.  проти  Османської 

імперії  у  складі  міжнародної  коаліції  продемонстрували  досягнення  наших 

предків у бойовому застосуванні  підводних човнів  для захоплення морських 

фортець, що на той час не робив жоден флот! 

2. В умовах бездержавності сини української нації не тільки долучилися 

до  викликів  сучасності  в  опануванні  морською  безоднею,  але  й  здобули 

першість на теренах Російської імперії з практичних втілень своїх винаходів 

упродовж всього ХІХ ст.

3.  У  ХХ  ст.  підводники-українці  першими  опановували  нові  методи 

бойового  застосування  підводної  зброї,  апробовуючи  їх  в  бойових  походах. 

Сини  української  Нації  здійснили  значний  внесок  в  опанування  ядерною 

енергетикою субмарин та глобальному протистоянні «Холодної війни» поряд з 

американцями, британцями, росіянами, французами, китайцями та індусами. 

 Навіть у ХХІ ст. флот Росії не може обійтись без українців, які займають 

провідні посади не тільки на кораблях і підводних човнах, але навіть і в його 

вищому  керівництві.  Так,  наприклад,  адмірал  Володимир  Сергійович 

Висоцький, який народився 18 серпня 1954 р. в селі Комарне Городокського 

району  Львівської  області,  з  11  вересня  2007  р.  очолив  військово-морський 

флот Росії. Командувачем Тихоокеанським флотом за станом на 1 січня 2009 р. 

був віце-адмірал Костянтин Сиденко. Начальником штабу Північного флоту в 

той  же  час  був  віце-адмірал  Сергій  Симоненко.  Командувачем  Каспійської 

флотилії – контр-адмірал Віктор Кравчук!!! 

Перед кожним дослідником, який взявся за якусь наукову роботу стоїть 

одне й те саме питання: «А що нового ти намагаєшся зробити?» Таким новим є:

- по-перше  , власна авторська версія можливості застосування технічних 

засобів нападу з-під води українськими козаками в кінці XVI ст.;
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- по-друге  , повернення з забуття монографії В.А.Кремінського «Заметки 

по подводному плаванию и возможности постройки подводного судна»;

- по-третє  ,  краєзнавчі  розвідки внеску одеситів в розбудову підводного 

флоту, починаючи з ХІХ ст.;

- по-четверте  ,  практичний внесок в  скарбницю збереження пам’яті  про 

звитяги Української  Нації  по опануванню глибин Світового океану у 

вигляді  міжнародного  проекту  «Зірка  Командора»,  який  присвячений 

400-й річниці українського підводного флоту.

P.S. Кілька слів про методологію та мету. Китаєць або японець, озброєний 

паличками,  вважає  їх  єдино  вірним  рішенням  проблеми  споживання  їжі, 

зокрема рису. Але той самий рис, на відміну від китайця та японця, узбек їсть 

руками, росіянин ложкою, українець виделкою, німець за допомогою виделки 

та  ножа.  В  історичній  науці  (нашому «рисі»)  ще зустрічаються  «вчорашні», 

котрі використовують лише один марксистський метод пізнання історії, тобто 

«хворіють синдромом китайських паличок».

На  інший  закид  моїх  опонентів,  стосовно  «техногенності»  історії 

підводних човнів і всього, що з цим пов’язано, хочу зауважити, що у сучасному 

підводному човні  зосередилися  досягнення  людства  в  сфері  ядерної  енергії, 

космосу, математичного забезпечення сучасних інформаційних технологій, всіх 

різновидів  комунікативного  зв’язку,  акустики,  технології  металів  та 

композитних матеріалів, тривалого знаходження багаточисельного колективу в 

екстремальних  умовах.  Сьогодні  підводний  човен  пов'язаний  не  тільки  з 

Світовим океаном, але й з іншими стихіями: космосом, повітряним простором і 

берегом через свою зброю та технічні засоби.  Тому саме військова підводна 

справа,  як  той  лакмусовий  папірець,  дозволяє  порівняти  національні 

досягнення різних частин людства у царині матеріальної історії ПІЗНАННЯ. 

На дорікання можливих опонентів в «переписуванні історії» я відповім так: 

«Історію неможливо переписати, але її можливо і потрібно всебічно і ґрунтовно 

вивчати, досліджуючи її нові, досі невідомі (або приховані) сторінки».

Qui quaerit, reperit!
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КАВАЛЕРИ ордену «ЗІРКА КОМАНДОРА»

ПОЛОУС Федір (посмертно)  —  кошовий  отаман,  під 
проводом якого у 1595 році запорозькі козаки на підводних 
човнах  захопили  турецьку  морську  фортецю  Синоп.  (КН 
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№ 1 від 25.11.2006 р.)

ДЖЕВЕЦЬКИЙ  Стефан  Казимирович (посмертно)  — 
винахідник, конструктор, за вдале випробовування першого 
сталевого підводного човна власної конструкції у 1878 році 
на  рейді  Одеси  і  створення  серії  підводних  човнів  у 
50 одиниць. (КН № 32 від 25.11.2008 р.)

ЗАКОВЕНКО  Іван  Степанович (посмертно)  — 
винахідник,  конструктор,  будівничий,  за  побудову  у  1895 
році  пошукового підводного човна власної  конструкції  та 
створення  проектів  перших  підводних  крейсерів 
водотоннажністю 1800 т в 1899 році та 2650 т в 1905 році. 
(КН № 33 від 25.11.2008 р.)

Капітан 2-го рангу  РІЗНІЧ Іван Іванович (посмертно) — 
командир ПЧ "Щука" в російсько-японську війну 1904–1905 
років  та  ПЧ "Святий  Георгій"  в  Першу світову  війну,  за 
мужність  та  героїзм  під  час  бойових  дій  та  здійснення 
прориву ПЧ "Святий Георгій" з Середземного в Біле море 
через  Атлантику  в  умовах  воєнного  часу.  (КН  № 27  від 
07.04.2008 р.)

Капітан 1-го  рангу  КИТИЦІН Михайло Олександрович 
(посмертно)  —  командир  ПЧ  "Тюлень"  в  Першу  світову 
війну,  за  вміле  бойове  застосування  підводного  човна  та 
абсолютний  рекорд  в  кількості  потоплених  та  полонених 
транспортів  ворога  на  Чорному  морі.  (КН  № 28  від 
07.04.2008 р.)

Командарм  2-го  рангу  ДИБЕНКО  Павло  Єфимович 
(посмертно) — перший народний комісар з морських справ 
Радянської  Росії,  за  повалення  російського  царату, 
збереження флоту, що стало підґрунтям до першої успішної 
атаки  радянських  підводників  на  ПЧ  "Пантера", 
репресований. (КН № 22 від 25.11.2007 р.)
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Контр-адмірал  КЛОЧКОВСЬКИЙ В’ячеслав Євгенович 
(посмертно) — командувач з'єднання підводних човнів ЧФ 
під час Першої світової війни — командувач ВМС України 
часів  Гетьманату,  за  успішне  бойове  застосування 
підводних човнів з мінімальними втратами (ПЧ "Морж") та 
розбудову українського флоту. (КН № 18 від 07.04.2007 р.)

Віце-адмірал ЄГИПКО Микола Павлович (посмертно) — 
командир  ПЧ  "Щ-117"  (Іспанія),  командир  бригади 
підводних  човнів  БФ  на  початку  Другої  світової  війни, 
командувач  підводними  силами  ВМФ,  за  організацію 
активної  мінної  підводної  війни  на  комунікаціях  ворога. 
(КН № 24 від 25.11.2007 р.)

Капітан  1-го  рангу  ТРИПІЛЬСЬКИЙ  Олександр 
Володимирович (посмертно)  —  командир  ПЧ  "С-1" 
(Фінська  кампанія),  командир  дивізіону  підводних  човнів 
БФ,  командир  океанських  переходів  підводних  човнів  в 
1942–1943 та 1944 роках, командир десанту у Порт-Артур в 
1945 році, командир ВМБ Порт-Артур, за вміле керівництво 
бойовими діями підводних човнів на Балтійському ТВД та 
під час міжфлотських океанських переходів.  (КН № 25 від  
25.11.2007 р.)

Капітан-лейтенант  ДЕВЯТКО  Олександр  Данилович 
(посмертно)  —  командир  ПЧ     "Щ-211"  ЧФ,  за  першу 
успішну торпедну атаку на Чорноморському флоті в роки 
Другої світової війни (15.08.1941 р. транспорт "Пелес" 5708 
брт),  та  зрив  нафтового  постачання  Італії  в  1941  році 
(торпедування  танкеру  "Суперга"  6154  брт  29.09.1941 р.). 
(КН № 14 від 07.04.2007 р.)

Капітан-лейтенант  КОВАЛЕНКО  Семен  Іванович 
(посмертно) — командир ПЧ       "Щ-403" ПФ, за перший 
серед  радянських  підводників  вдалий  торпедний  залп  по 
двох цілях (транспорту та сторожовому кораблю) 22 грудня 
1941 року  та  врятований  ціною  власного  життя  екіпаж  в 
лютому 1942 року. (КН № 04 від 25.11.2006 р.)
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Капітан  3-го  рангу  ПАВЛЕНКО  Сергій  Костянтинович 
(посмертно)  — командир  ПЧ "С-32"  ЧФ в  Другу  світову 
війну,  за  здійснення  семи  проривів  в  блокадний 
Севастополь. (КН № 29 від 07.04.2008 р.)

Капітан  1-го  рангу  МАЛАНЧЕНКО  Петро  Петрович 
(посмертно)  —  перший  командир  ПЧ     "С-13"  БФ,  за 
торпедування трьох ворожих транспортів під час першого 
бойового  походу  (11,  12  та  18  вересня  1942  року)  та 
особисту  мужність  в  штрафбаті  внаслідок  репресій 
сталінського режиму.     (КН № 15 від 07.04.2007 р.)

Контр-адмірал  КУЧЕРЕНКО Іван Фомич (посмертно) — 
командир  ПЧ  "С-51"  ТОФ-ПФ,  командувач  підводними 
силами  БФ  (після  війни), за  успішний  перехід  через  два 
океани  і  прибуття  першим  на  ТВД  24.01.1943  року  та 
успішне  системне  бойове  застосування  торпедної  зброї 
(залпова  стрільба  по  кількох  цілях,  безперископні 
гідроакустичні торпедні атаки). (КН № 16 від 07.04.2007 р.)

Капітан  1-го  рангу  ГРИЩЕНКО  Петро  Денисович 
(посмертно) — командир ПЧ      "Л-3" БФ, за потоплення 19 
бойових  кораблів  та  транспортів  загальною 
водотоннажністю  65611  брт  в  1941–1943 роках  Другої 
світової війни. (КН № 03 від 25.11.2006 р.)

Капітан  3-го  рангу  ФАРТУШНИЙ  Іван  Федорович 
(посмертно) — командир ПЧ    "Л-23" ЧФ в Другу світову 
війну,  за  здійснення  семи  проривів  в  блокадний 
Севастополь.     (КН № 31 від 25.11.2008 р.)
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Капітан  3-го  рангу  МАРИНЕСКО  Олександр  Іванович 
(посмертно)  —  командир  ПЧ  "С-13"  БФ,  за 
найрезультативний  по  водотонажності  бойовий  похід 
радянських  підводників  у Другій  світовій  війні  в  січні-
лютому  1945  року,  репресований. (КН  № 02  від 
25.11.2006 р.)

Капітан 3-го рангу  КОНОНЕНКО Анатолій Степанович 
(посмертно)  —  командир  ПЧ  “Л-19”  ТОФ,  за 
найрезультативніший  бойовий  похід   японської  кампанії 
1945  року  (22–23.08.1945  —  потоплення  канонерського 
човна «Шинкьо-Мару № 2» і транспорту «Тайто-Мару» та 
пошкодження ще одного  транспорту в  Японському морі). 
(КН № 34 від 07.04.2009 р.)

Капітан  1-го  рангу  НОВІЧЕНКО  Костянтин  Петрович 
(посмертно) — командир ПЧ        "С-294" ТОФ, за мужність 
при обороні Ленінграду, Сталінграду та звільнення України 
і рятування екіпажу під час ВПЗ в період "Холодної війни" 
в Тихому океані.    (КН № 06 від 25.11.2006 р.)

Капітан  1-го  рангу  КОБЗАР  Володимир  Іванович 
(посмертно)  —  командир  ракетного  підводного  човна 
"К-129" ТОФ, за мужність при виконанні бойового завдання 
та відвагу при бойовому зіткненні з американськими силами 
протичовнової війни в березні 1968 року під час "Холодної 
війни" в центральній частині Тихого океану.              (КН 
№ 05 від 25.11.2006 р.)

Адмірал  ЧАБАНЕНКО  Олександр  Трохимович 
(посмертно)  —  Командувач  Північним  флотом,  за 
розбудову  інфраструктури  для  базування  перших 
радянських атомних підводних човнів.         (КН № 23 від 
25.11.2007 р.)
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Контр-адмірал  ОСИПЕНКО  Леонід  Гаврилович 
(посмертно)  —  перший  командир  першого  радянського 
атомного підводного човна "К-3" 627пр. ПФ, за опанування 
ядерною  енергетикою  на  підводному  флоті  і  підготовку 
екіпажів підводних атомоходів. (КН № 19 від 07.04.2007 р.)

Адмірал  Ярема  Михайло  Германович  БУРДА 
(посмертно)  —  командувач  ВМС  США,  учасник 
В’єтнамської, Югославської і Боснійської воєн. За особисту 
мужність  і  лицарську  честь  як  видатного  представника 
української діаспори. (КН № 07 від 25.11.2006 р.)

Віце-адмірал  БЕЗКОРОВАЙНИЙ  Володимир 
Герасимович — командувач ВМС України, за розробку та 
успішне втілення прийомів бойового застосування ракетних 
підводних крейсерів з МБР великої досяжності (стрільба з 
грунту,  з  бази)  в  період  командування  3-ю  флотилією 
підводних  човнів ПФ  під  час  "Холодної  війни"  та  вивід 
українського  флоту в  Атлантичний і  Індійський океани в 
1994, 1995, 1996 роках. (КН № 08 від 25.11.2006 р.)

Віце-адмірал ПРИХОДЬКО Борис Федорович — адмірал-
інспектор підводних сил ВМФ СРСР, за особистий внесок у 
розвиток  підводних  сил  Тихоокеанського  флоту  під  час 
"Холодної війни". (КН № 30 від 07.04.2008 р.)

Віце-адмірал  ШЕВЧЕНКО  Анатолій  Іванович — 
командир 33-ї дивізії та 9-ї ескадри підводних човнів ПФ, за 
успішне  здійснення  скритного  прориву  в  Атлантику 
протоками між Гренландією та американським материком в 
1986  році  на  атомному  ПЧ  "К-524"  пр. 671РТМ  під  час 
"Холодної війни", та як видатного представника української 
діаспори. (КН № 09 від 25.11.2006 р.)
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Контр-адмірал ДОВЖЕНКО Володимир Миколайович — 
командир 21-ї дивізії  підводних човнів ТОФ, за практичне 
втілення  прийомів  несення  бойової  служби  ракетними 
підводними крейсерами в статичному положені: на грунті, 
на  підводному  якорі,  на  "рідинному"  грунті  і  в 
"прилідненому"  стані  під  час  "Холодної  війни",  та  як 
видатного представника української діаспори. (КН № 10 від 
25.11.2006 р.)

Контр-адмірал  КОСТРОВ  Микола  Миколайович — 
начальник штабу 21-ї дивізії підводних човнів ТОФ під час 
"Холодної війни" — начальник штабу та перший заступник 
командувача  ВМСУ,  за  практичну  розбудову  військово-
морських сил України. (КН № 11 від 25.11.2006 р.)

Капітан 1-го рангу  ЛУПАКОВ Євген Олександрович — 
заступник командира 14-ї  дивізії  підводних човнів ЧФ — 
засновник  орг.групи  з  створення  ВМС  України,  за 
розбудову ВМС України. (КН № 26 від 25.11.2007 р.)

Капітан 1-го рангу  КАРПЕНКО Анатолій Леонідович — 
командир  17-і  бригади  морських  диверсантів  ЧФ, яка  у 
повному  складі  присягнула  на  вірність  Україні,  за 
стабілізацію стану в Севастополі в 1992 році, внаслідок чого 
місто залишилось українським. (КН № 12 від 25.11.2006 р.)

Капітан 1-го рангу ШИШКА Степан — командир ПЛАРБ 
«Генрі  Джексон»  USBN –  730  (1998-2000),  колишній 
військово-морський  аташе  США  в  Україні,  видатний 
представник  української  діаспори,   за  вагомий  особистий 
внесок в успішний перехід загону кораблів ВМС України в 
1996 році через Атлантику, (КН № 17 від 07.04.2007 р.)

Капітан 1-го рангу ЮГОВ Анатолій Іванович — командир 
дизельного  ракетного  ПЧ  "Б-142"  пр.  629А  БФ  під  час 
"Холодної війни" — командир дивізіону підводних човнів 
ВМСУ, за розбудову підводних сил України. (КН № 20 від  
07.04.2007 р.)
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Капітан 1-го рангу ПОЗДНЯКОВ Олександр Васильович 
— командир 73-го центру підводних спец.операцій ВМСУ, 
за розбудову підводно-диверсійних сил ВМС України. (КН 
№ 21 від 07.04.2007 р.)

Капітан  1-го  рангу  КАЛІНІЧЕНКО  Олександр 
Олександрович —  старший  капітан-наставник  по  ВМП 
ЧПОРП «Антарктика», призваний у добровільному порядку 
з запасу на посаду командира ПЧ "СС-256" ВМС України, 
за  рятування  мічмана  Ляшенка Петра  Івановича під  час 
пожежі  21.08.1980  на  атомному  ПЧ  "К-122"  при  несенні 
бойової служби у Тихому океані  в роки "Холодної війни", 
репресований. (КН № 13 від 25.11.2006 р.)

Додаток ІІ. Фотокопія книги В.А.Кремінського (1, 2 ст.ст.) [5].
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Додаток ІІІ. Малюнки І.А.Биховського про використання запорозьких «чайок».
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Способи застосування «чайок» для підводної війни:
(б) – надводне,  (в) – підводне положення ( 1-весло, 2-плавучість з очерету, 3-

корпус, 4-киль, 5-лавки для сидіння)Схема протистояння під час Холодної 
війни в північній частині Тихого океану між СРСР та США під час служби 

автора на ТОФ.
Додаток ІV. А/ Фотокопія сторінки з статті капітан-лейтенанта Монжері «Про 

підводне мореплавання і війну».
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Вперше стаття капітан-лейтенанта Монжері була опублікована в
1820 році у французьському журналі “Annales Maritimes”.

Б/ Схема обґрунтування наявності засобів нападу з-під води в українських 
козаків на підставі історичних та історіографічних фактів.
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Додаток V. Авторська схема переобладнання козацьких чайок для підводного 
плавання.

Джерельна історична 
та історіографічна база

Г.Л. де Боплан
(очевидець)

Свідчення про 
діжку з спеціаль-
ним затвором – 
клапаном - мож-

лива для викорис-
тання  як рубка 

для спостережен-
ня, вентиляції та 
зміни підводного 
об’єму підводно-
го човна (1630-

1647 рр.)

Мандрівник 
Євлій Ефенді
(очевидець)

Свідчення про ви-
користання про-
смолених човнів 

для здійснення мін 
під річкою при об-
лозі Азова у 1637 р. 
(занурення під воду 

та мінування).
Дивись 

В.Супруненко 

Капітан фрегату 
Монжері

(дослідник)
Власна версія ко-
зацького підвод-

ного човна та пере-
конання у бойово-
му використанні їх 

в кінці ХVІ та 
послідуючих сто-
літтях (1820 р.)

Невідомі 
балканські 

джерела 

Невідомі 
турецькі 
джерела

Французький монах 
Р.Фурньє

 (розвідник)
- Опитування очевидців 
про напади українських 

козаків (північних 
словян) з-під води в 

кінці ХVІ ст.
- Збір інформації у 

Константинополі про 
здатність слов’ян до 

довготривалих 
подорожей під водою.

Очевидець 
нападу

Константи-
нопільська 
інформація 

про 
здібності 
слов’ян в 
підводній 

царині

Французький 
монах 

Ж.Фурньє
(винахідник)
Публікація у 
1634 р. праці 
про підводні 

човни

Очевидець 
нападу

Вірогідний родич 
(племінник) 

Р.Фурньє
(дивись систему 

спадщини у Франції)

А.Л.Сокульський 
(дослідник)

Наведення, як 
достеменного 

факту, прикладу 
нападу 40 козаків 

на турецькі 
кораблі з 

застосуванням 
підводних човнів 
з волових шкір 

(1643 р.)
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Очевидець 
нападу



                 

                   4                                      4                                       4           4   1    4

                                                                                                6               6         
                                                                                                                             2

      1

                                                            2        5     5       5      5           2

                                      3                                                                                      3

            1

                                  3                                                                                               3

Умовні позначки:

1. Діжка-рубка для спостереження і обміну повітря
2. Гребні колеса
3. Стерна управління
4. Вязанки очерету для плавучості
5. Твердий балласт
6. Тимчасовий балласт
7.  Проекції на площину зверху вниз: - мідель-шпангоута (вид з носу);
                                                                  - ватерлінії звичайного стану (вид з боку);

                                                     - батокси звичайного стану (вид зверху). 

Додаток VІ. Схеми підводних човнів С.К.Джевецького
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Додаток VІІ. Порівняльна характеристика морських стратегічних ядерних 
систем (МСЯС) у ХХст.
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Додаток VІІІ. А/ Схема протистояння під час Холодної війни в північній 
частині Тихого океану між СРСР та США під час служби автора на ТОФ.

Схема базування з’єднань радянського ТОФ під час Холодної війни [55, 116]

Схема організації «протичовнової війни» ВМС США на Тихоокеанському ТВД під час 
Холодної війни [58, 22]
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Б/ Діаграми протистояння під час Холодної війни та схема розташування 
залишків її радянської морської складової на терені України за станом на

 2009 рік (за даними відкритих джерел).
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Додаток ІХ. Таблиця нездійснених пропозицій та спроб побудови підводних 
човнів, апаратів та їх обладнання в Російській імперії за сто років

 (з 1799 по 1899 рр.) 

Таблиця №-1складена автором на підставі [5],[6],[9], [25], [45, 544-550], [59].

№
№
п/п

Дата Автор пропозиції Найменування запропонованої споруди Джерело
(РДА ВМФ, якщо не 

показано інше)
1. 7. V 

1799- 
7.VIІІ 
1801

Ромоданівський 
Семен Андрійович
 (Кременчук)

Підводний човен ф.198оп.1спр.20,  л.л. 
34-85, 169

2. 1799-
1801

Торгованов Підводний човен В.Данилевський 
«Русская  техника», 
1949, стр. 190-192

3. 19.VI1.
1824

К.Черновський
 (Мінська губернія)

Підводний човен ЦВІА РФ ф. черг. ген. 
зв.62, спр.60, л.2 

4. 9. VI. 
1831

Подолецький 
Олексій, 
титулярний радник
(Володимирська 
губернія), 

Машина, яка може вільно плавати під 
водою… 

ф.162оп.1спр.35, л.15, 
спр.57, л.л. 5-8, 22-23, 
33 

5. 1840 Деминський 
Ничипір  (Никифор) 
Савович,  чиновник, 
(Київ)

Великі  й  малі  підводні  машини  для 
підводних робіт,  розшуку і  підйому  зато-
нулих суден

Олег  Олійників   [59, 
141]

6. 15. VIІ. 
1848

Пайєрн,  доктор 
(француз)

Пропозиція по придбанню залізного 
підводного судна 

ф.162оп.1спр.190, 
л.л. 1-66

7. 2.VIІІ. 
1850

Г.Гюбер (іноземець) Залізне  судно,  здатне  плавати  як  на 
поверхні, так і під водою 

ф.162оп.1
спр.175,   л.л. 1-8

8. 3. V. 
1851

Мужель Бей,
 (голландець)

Водолазне судно для огляду, виправлення 
та побудови підводних споруд 

ф.162оп.1
спр.297, л.л.1-28

9. 18.ІІІ. 
1853

Вшивцов  Василь, 
слобідський 
міщанин

Водолазний снаряд ф.162оп.1
спр.395, л.л.1-29

10. 6.ІІ 
1854

Полевой (Польовий) 
Нікополеон

Підводний брандер ф.162оп.1
спр.460,
 л.л. 1-18

11. 6.ІІ. 
1854

Михайлов  Дмитро, 
державний селянин

Підводна  машина  для  знищення  ворожих 
кораблів

ф.162оп.1
спр.460,
л.л.18-19

12. 6.ІІ. 
1854

Шумин Петро,
 відставний 
ротмістр

Підводний  човен,  начинений  порохом   з 
зовнішним двигуном

ф.162оп.1
спр.460,
л.19об.

13. 6.ІІ. 
1854

Ніколаєв 
Олександр,
інженер-технолог
Галленшмидт 
Микола,
 лейб-гвардії корнет

Підводний  брандер  з  електро-двигунами, 
що отримує живлення з берегу або судна

ф.162оп.1
спр.460,
л.л.20-22

14. 6.ІІ. 
1854

Гріфтьє Микола,
 (бельгійський  під-
даний,  мешкаючий 
у Єкатеринбурзі)

Глухий підводний човен ф.162оп.1
спр.460,
л.24

15. 9.ІІ. 
1854

Шелленберг, доктор 
філософії,  вчитель 
Пажеського корпусу

Підводне  судно  для  знищення  ворожих 
кораблів

ф.162,оп.1,
спр.462,
л.л.1-11

16. 10.ІІІ. 
1854

Михайлов  Дмитро, 
державний селянин, 
пароходний 
машиніст 

Підводна  свердлувальна  машина  для 
знищення ворожих кораблів

ф.162оп.1
спр.470, л.л.1-2

139



(повторно)
17. 10.ІІІ. 

1854
Ф.Т.Мейєр, 
(іноземець)

Підводна  свердлувальна  машина  для 
знищення ворожих кораблів

ф.162оп.1
спр.471, л.л.1-11

18. 15.ІІІ. 
1854

Чаппіус, капітан Підводна мінна батарея ф.162,оп.1,
спр.475, 

19. 20.ІІІ. 
1854

Невідомий автор під 
літерою «В»

Підводне  судно  з  подвійними  боками  і 
дном

ф.162оп.1
спр.481, л.л.1-2

20. 14. V. 
1854

Бернгам 
(американець)

Підводний корабель ф.162оп.1
спр.492, л.л.1-12

21. 20. V 
1854

Скаткін  Микола, 
спадковий почесний 
громадянин

«Непереможне»  підводне  судно  з 
повітрянодіючою машиною

ф.162оп.1
спр.495, л.л.1-12

22. 15. VІІ 
1854

С.М.Єрмоленко, 
(Тіфліс)

Підводний човен ф.19,оп.4,
спр.221, л.л.14-16

23. 1.ІХ 
1854

Міллер Едуард Підводний  снаряд  для  забезпечення 
можливості  водолазам  знаходження  під 
водою  24 години

ф.162оп.1
спр.531, л.л.1-84

24. 7.Х 
1854

Штеллінг Йоганн Підводне судно ф.162оп.1
спр.519, л.л. 119-121

25. 10.ІХ 
1854

Форселлес, 
полковник, 
завідувач 
арт.школою

Підводний  човен  для  вибуху  ворожих 
суден

ф.162оп.1
спр.542, л.л.1-28

26. 8. VІІ 
1855

Псальтоглу Георгій,
(мешканець  грець-
кого остріва Сіра)

Підводне судно ф.162оп.1
спр.563, л.л.1-6

27. Х. 1855 М.Спиридонов, 
офіцер  флоту, 
механік

Підводний човен «Морской  сборник», 
1857,№-2, с.285 

28. 25.Х 
1855

Ганне  Олександр, 
інженер-технолог 
(підданий Сардинії)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.582, л.л.1-28

29. 25.ХІ 
1855

Декан-Гейндрікс  та 
Саудан,
 (громадяни Бельгії)

Підводне судно та водолазний прилад
                         

ф.162оп.1
спр.587,л.л.1,21-26, 
36-44, 47-49

30. 13.ХІІ 
1855

Ленерт  фон  Тетте-
роде, (голландець)

Підводний човен ф.162,оп.1,
спр.592, л.л.1-11

31. 13.ХІІ 
1855

С.М.Онєгін, 
селянин
 (Ярославська 
губернія)

Підводна  машина  для  знищення  ворожих 
суден

ф.162,оп.1,
спр.595, л.л.1-7

32. 4.І 1856 Лі О. (американець) Водолазний апарат та підводний човен ф.162оп.1
спр.598, л.л.1-30

33. 4.І 1856 Жвирждовський, 
інженер-поручик

Підводний човен ф.162оп.1
спр.610, л.л.1-28

34. 17.І 
1856

В.М.Кравцов, 
(Санкт-Петербург, 
міщанин)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.603, л.л.1-5

35. 21.І 
1856

А.Ф.Тітков, 
(Весьєгонськ, 
міщанин)

Підводний аппарат ф.162оп.1
спр.612, л.л.1-16

36. 11.ІІ 
1856

Клокачев, 
лейтенант  15-го 
флотського екіпажу

Плаваюча підводна міна ф.162оп.1
спр.621, л.л.1-15

37. 1.ІІІ 
1856

Ащурков Василь, 
селянин (село Саб-
ліно, Царськосель-
ського уїзду)

Підводна пересувна міна та човен ф.162оп.1
спр.621, л.л.1-15

38. 7.ІІІ 
1856

Маслєнніков 
Тимофій, 
інженерний кондак-
тор 1-го класу

Підводна  пересувна  міна  з  ракетним 
двигуном

ф.162оп.1
спр.625, л.л.1-30

39. 4. ІV А.Г.Шпигоцький, Підводний човен ф.162оп.1
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1856 колезький радник спр.630, л.л.1-7
40. 16.VІІІ 

1856
Гібельхаузен, 
(Прусія)

Пристрій  для  плавання  під  водою  і 
підняття предметів і суден 

ф.162оп.1
спр.651, л.л.1-9

41. 20. ІV 
1857

Славір,
 колишній  комен-
дор,  учасник  Крим-
ської  війни,  міща-
нин

Підводний човен ф.162оп.1
спр.706, л.л.1-17

42. 9.VІІІ 
1857

Норштрем, 
відставний 
губернський 
секретар

Відкритий підводний човен ф.162оп.1спр.730, 
л.л.1-26

43. 5.ІХ 
1858

А.Ж.Валігорський, 
колишній  директор 
водних сполучень в 
Норвегії

Підводний човен ф.162оп.1
спр.812, л.л.1-23

44. 14.ХІ 
1859

Д.Степаненко  (Сте-
паненков), 
фельд’єгер.  (прид-
бав  у  М.Андреєва, 
надворного радника 
на аукціоні)

Водолазний прилад «кораблє-крушітєль» ф.162оп.1
спр.869, л.л.1-10

45. 13.ІІІ 
1861

А.Гардер (Америка) Підводний човен ф.162оп.1спр.946,л.л.1
-10

46. 8.ХІІ 
1861

Кобич,
 доктор (Бухарест)

Підводний  аппарат,  який  забезпечує  зна-
ходження під водою 

ф.162оп.1
спр.979, л.л.1-18

47. 3. V 
1862

Гаген,
 корабельний 
майстер

Підводне судно ф.421оп.1
спр.36 л.л.1-9

48. 9. VІІ 
1862

Сабор,
 (іноземець)

Двигун для підводного човна ф.162оп.1
спр.1017, л.л.1-11

49. 17.ХІ 
1862

Томсон, (іноземець) Підводний човен ф.162оп.1
спр.1030, л.л.1-58

50. 16.І 
1863

Валеруа,
 інженер (француз)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1038, л.л.1-58

51. 28 VІІІ 
1863

І.Г. Берінгер,
 (німець)

…про переобладнання вітрильних суден у 
підводні

ф.162оп.1
спр.1051, л.л.1-15

52. 30.ХІ 
1863

І.Кабардін,
 священик

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1074, л.л.1-6

53. ХІІ 
1864

Айдаров Підводний брандер для дії без людей ф.162оп.1
спр.1082, л.л.65-67

54. 8. VІІ 
1865

І.Полікрушко, 
механік
 (Герцеговина)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1139, л.л.1-7

55. 12. V 
1866

Т.І.Ястребов, 
(Сизрань)

Підводний бот ф.162оп.1
спр.1179, л.л.1-4

56. 23.ХІІ 
1866

І.Єгоров Підводний човен ф.162оп.1
спр.1204, л.л.1-8

57. 15.ІІІ 
1867

М.О.Волконський, 
селянин

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1225, л.л.1-9

58. 11.І 
1868

Кадеровський Підводний човен ф.162оп.1
спр.1262, л.л.1-5

59. 11. V 
1871

М.О.Федорович, 
капітан 1-го рангу

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1449, л.л.1-3

60. 30.ІХ 
1872

А Волков,  інженер-
механік

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1499, л.л.1-20

61. 27.І 
1873

М.Воінов, 
колезький секретар

Човен-міна ф.162оп.1
спр.1522, л.л.1-5

62. 12. V 
1873

Саваровський, 
надвірний радник

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1538, л.л.1-3

63. 14.ХІІ 
1873

А.А.Лазарєв, 
відставний поручик

Підводний вогнепальний човен ф.162оп.1
спр.1565, л.л.1-5
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64. 20.ХІІ 
1874

А.Г.Донський, 
відставний 
землемірний 
помічник  межового 
корпусу

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1613, л.л.1-12

65. 27.ІХ 
1876

Калинін,  міщанин 
(Змієвськ)

Підводний човен ф.243оп.1  спр.8009, 
л.л.1-16

66. 28.ІІ 
1877

П.П.Верховський, 
лейтенант

Підводний міноносний човен ф.421оп.1
спр.427, л.22

67. 14. VІІ 
1877

І.Давидов, І.Кефалі. Підводний міноносний човен ф.243оп.1
спр.8009, л.л.80-85

68. 19.VІІІ 
1877

Гамільтон, 
губернський 
секретар

Підводний міноносний катер ф.162оп.1
спр.1739, л.л.1-12

69. 20.ІХ 
1877

М.Садовніков, 
міщанин (Вологда)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1748, л.л.1-15

70. 25.Х 
1877

Нільсон,
 механік (швед)

Підводний човен ф.162,оп.1,
спр.1752, л.л.1-15

71. 2.ХІІ 
1877

Томашевський, 
штабс-капітан

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1753, л.л.1-11

72. 20.ХІІ 
1877

Войницький, 
колезький ассесор

Електропідводний міноносець ф.162оп.1
спр.1755, л.л.1-10

73. 28.ХІІ 
1877

Дружинін Яків Підводний човен ф.162оп.1
спр.1758, л.л.1-7

74. 8.ІІ 
1878

Корічка Федот, 
селянин (Тверська 
губернія)

Підводний міноносний човен ф.162оп.1
спр.1772, л.л.1-17

75. 14.ІІ 
1878

Л.Джані,  надвірний 
радник

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1773, л.л.1-9

76. 6.ІІІ 
1878

А.А.Федотов, 
арештант 
(м.Гродно), 
колишній робітник 
пошти

Міноносний човен ф.162оп.1
спр.1776, л.л.1-13

77. 19. ІV 
1878

Міллер,
 технолог

Підводний міноносний човен ф.162оп.1
спр.1785, л.л.1-18

78. 21. ІV 
1878

Гадяцький 
Владислав

Човен,  який  рухається  в  вертикальному  і 
горизонтальному  напрямках  і  спускається 
під воду для підриву кораблів

ф.162оп.1
спр.1786, л.л.1-15

79. 3.V 
1878

Кокрен,
 (англієць)

Підводне судно ф.162оп.1
спр.1790, л.л.1-13

80. 19.VІ 
1878

Рутковський, 
відставний 
підполковник

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1795, л.л.1-19

81. 12.VІІ 
1878

Бюшке (іноземець) Підводне судно ф.162оп.1
спр.1799, л.л.1-18

82. 19.ІХ 
1878

Є.П.Глаголєв, 
міщанин

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1803, л.л.1-28

83. 27.ІХ 
1878

Томас Уард ( Уайт?) 
(англієць)

Торпедо, або підводний човен ф.162оп.1
спр.1804, л.л.1-5

84. 27.ІХ 
1878

Стольбранд, 
(американець)

Підводний  і надводний міноносний човен ф.162оп.1
спр.1789, л.л.1-9

85. 10.ХІ 
1878

О.С.Костович, 
капітан (Австро-
Угорщина)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1811, л.л.1-16

86. 15.І 
1879

Павлович К.С. Надводна та підводна шлюпка ф.162оп.1
спр.1821, л.л.1-3

87. 26.ІІІ 
1879

Б.Цар,
 лікар (італієць)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1829, л.л.1-8

88. 12.VІІ 
1879

Т.Ф.Бездєтнов Підводний човен ф.162оп.1
спр.1824, л.л.59-64

89. 21.VІІ 
1879

Г.Є.Скриванов, 
дворянин (Париж)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1839, л.л.1-4
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90. 19.Х 
1879

Кудряшов (Одеса) Підводний міноносний човен ф.162оп.1
спр.1846, л.л.1-14

91. 11.ХІІ 
1879

Батир,
 вчитель гімназії 
(Владимир)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.1852, л.л.1-8

92. 22.ХІІ 
1879

Абакумов,
 міщанин 
(м.Городище 
Пензенської 
губернії)

Підводна машина ф.162оп.1
спр.1859, л.л.58-60

93. 5.ІІ 
1880

О.С.Костович, 
(серб) (вдруге)

Підводний «риба-човен» ф.162оп.1спр.1864, 
л.л1-42

94. 13.ХІ 
1880

І.Гайчман, 
інспектор  гімназії 
(Тула)

Паровий двигун для підводного човна ф.162оп.1
спр.1882, л.л.1-14

95. V-1881 Брати  Каришеви 
(І.І.  -  інженер  шля-
хів  сполучень,  над-
вірний  радник  та 
А.А.  -  колезький 
секретар)

Парове підводне судно ф.421оп.1
спр.663, л.л.1-7

96. 28.ХІ 
1881

Норденфельдт 
(іноземець)

Удосконалення устрою підводного човна ф.162оп.1
спр.1917, л.л.1-7

97. 3.Х 
1883

Телешев,
 штабс-капітан

Підводний човен нової форми ф.162оп.1
спр.1986, л.л.1-9

98. 21.ХІІ 
1883

Блюменталь, 
поручик

Підводний лоцман – вказівник глибини ф.162оп.1
спр.2001, л.л.1-6

99. 2.VІІІ 
1884

Тек,
 (іноземець)

Удосконалення підводних човнів ф.162оп.1
спр.2025, л.л.1-12

100 1885 В.А.Кремінський 
(Одеса)

Підводне судно ДАОО,ф.333  спр.290 
л.2

101 1885 І.С.Заковенко, 
Багров

Підводний човен з паровою машиною для 
надводного  руху  і  електродвигуном  для 
підводного руху

Олег  Олійників  [59, 
144]

102 30.V 
1885

Л.Бордес,
 (француз)

Міноноска,  яка  занурюється  біля  воро-
жого судна

ф.162оп.1
спр.2062, л.л.1-6

103 15.ІХ 
1885

Кемпбель  та  Аш 
(іноземці)

Удосконалення  в  конструкції  підводного 
човна

ф.162оп.1
спр.2073, л.л.1-8

104 29.І 
1886

К.Д.Губе, 
(іноземець)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.2085, л.л.1-11

105 7.ІV 
1886

Броун 
(американець)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.2096, л.л.1-8

106 17.ІV 
1886

Н.А.Федорович, 
контр-адмірал 
(вдруге)

Підводний човен ф.162оп.1
спр.2099, л.л.1-19

107 25.ІV 
1887

Г.А.Тец,
 химік

Підводний човен ф.162оп.1
спр.2156, л.л.1-8

108 4.ХІІ 
1887

Матисен (датчанин) Підводна міноноска (торпедне судно) Г.Ю.Ілларіонов  [46, 
550]

109 12.ІІІ 
1888

І.А.Аббот, 
(американець)

Пристрій  для  спостереження  моря  до  го-
ризонту й далі на зануреному до глибини 
30 футів підводному човні

ф.162оп.1
спр.2201, л.л.1-6

110 25.V 
1891

Ван Корт Підводний човен ф.162оп.1
спр.2338, л.л.1-15

111 24.ІІ 
1892

А.Трунін,  оглядач 
електроосвіт-лення 
(Тимошівський 
цукрозавод)

Апарат для підводного плавання «Плавун» 
для військових цілей

ф.421,оп.4,
спр.352, л.6

112 7.ІІІ 
1892

Броун (Brown) Підводний паровий човен ф.421оп.4
спр.352, л.13

113 20.VІІІ 
1892

В.А.Кремінський 
(Одеса) (вдруге)

Підводне судно ДАОО  ф.333,  спр.330 
л.л.4-22

143



114 31.Х 
1892

Д.Апостолов, 
інженер. 
(запатентовано  у 
Франції)

Підводний  човен  з  надводним  корпусом 
для  перевезення  пасажирів  через 
Атлантичний океан 

ф.421оп.4
спр.352, л.л.11-131

115 5.ХІІ 
1892

Б.Васнєвський, 
механік

Підводний  міноносний  човен  з  газовим 
двигуном

ф.421оп.4
спр.352, л.74

116 29.ХІІ. 
1892

В.Герман, (Псков) Міноноска напівпідводна ф.421оп.4
спр.352, л.л.76-79

117 13.VІ. 
1895

В.А.Кремінський, 
(Одеса) (втретє)

Підводне  судно  для  пошуку  затонулих 
суден та їх підйому за його допомогою

ДАОО ф.333, спр.290, 
л.л.1

118 28.ІІІ. 
1896

І.Аммон, виховник 
Комиссарського 
училища (Москва)

Підводне судно для наукових цілей ф.421оп.4
спр.485, л.л.3-7

119 19.V. 
1896

Невідомий 
італійський  чи 
французький автор

«Іхтімпліон»  (судно  риба),  підводний 
міноносець

ф.421оп.4
спр.485, л.л.10-15

120 15.VІІ. 
1896

С.Локтюшев, 
селянин (Рязанська 
губернія)

Підводне судно «Морський розбійник» ф.421оп.4
спр.485, л.31

121 11.ХІІ. 
1897

В.А.Кремінський 
(Одеса) (вчетверте)

Про   підводне  «паріння»  на  підводному 
судні без механічних рушіїв

ДАОО ф.333, спр.330, 
л.3

122 1899 Заковенко  Іван 
Степанович 
(вдруге)

Крейсер  для  надводного  і  підводного 
плавання

Олег  Олійників 
[59,144]

 
ПЧ Александровського
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ПЧ Шильдера

Додаток Х. Характеристики підводних човнів Російського флоту, що брали 
участь в російсько-японській війні 1904-1905рр.
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 Таблиця №-2

Тип 
ПЧ

Конструк-
тор

Місце  і 
час  бу-
дівниц-
тва

W 

  

 (т)

L х  B  х T 

(м)

V

  

(уз) 

D

(миль)

H

  

(м)

Озброєння

Екіпаж

(ч)

Серія

Мод.
3

Джевецький Санкт-
Петер-
бург

6,0 6,0 х 1,37 х 1,66 ? 
2,5

? 12 2 міни 3 1

Мод.
2 

№-2

Губе Франція 10 8,0 ? 
5

70 26 2 ТА 3 1

Пет-
ро 

Кіш-
ка

Колбасьєв 1902, 
Кронш-
тадт

20 15,2 х 1,27 х 3,0* 8,6 
6,0

40 20 2 ТА 2 1

Порт
арту-
рець

Нальотов 1904, 
Порт-
Артур

25 10,0 х 1,9 х 1,9* ? ? 9 4 міни ? 1

Кета Янович

1904,

8,0 7,5 ? ? 8 2ТА, 
Арт: 1х37мм

4 1

Чі-
лім

Боткін 1904, 
Санкт-
Петер-
бург

14 8,7 х 1,8 х 1,8* 7,0 ? ? 2 ТА 1

Дель
фін

Бубнов 1903, 
Санкт-
Петер-
бург

113
124

19,6 х 3,35 х 2,9 8,5 
7,8

1000 
60

26 ТА: 2х381мм 10 1

Каса
тка

Бубнов 1904, 
Петер-
бург

140
177

33,5 х 3,35 х 3,4 8,5 
5,5

700 
30

50 ТА:  4х381мм 
Арт: 1х7,62мм 

25 4

Фо-
рель

Еквіль 1905, 
Німеч-
чина

17 
18

12,5 х 1,65 х 3,4 4,5 
3,5

20 
18

30 ТА:  2х381мм 
трубний

4 1

«Хол
ланд
-7р»

Д.Холланд 1901, 
США 
(1) 
1904, 
Санкт-
Петер-
бург (1)

105
122

19,8 х 3,6 х 2,9

8,5 
6,0 500 

30
30 ТА  1х450мм 

трубний. 
2 запасні т-ди

9 2

«Про
тек-
тор»

Саймон Лейк 1905, 
США

136
174

20,6 х 3,4 х 3,7

8,5 
5,6 250 

17
46 ТА:  3х450мм 

трубний. 
2 запасні т-ди

15 5
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Додаток ХІ. Порівняльна характеристика субмарин чорноморської побудови, 
які брали участь в Першій Світовій війні.

Таблиця №-3
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Примітки (див.  табл.  № 2-5,  8-9):   1.  W – водотонажність,  L – довжина,   B -  ширина,    T -  заглиблення,  
V – швидкість,  H – глибина занурення. 2. * -  висота підводного човна. 3.**- в ПСВ брав участь лише ПЧ 
«Гагара»    

Т 
и 
п

 
П
Ч

В 
и 
н 
а 
х 
і 
д

Місце  і  час 
будівництва

W

   

(т)

L х B х T

     

(м)

V

    

(уз) 

D 

  

миль

H

  

(м)

Озброєн-
ня

Екі
па
ж 

  
оф 
н/ч

С
е
р
і
я

К
р 
а 
б

Н 
а 
л 
ь 
о 
т 
о 
в

1915,  з-д Наваль 560 
740

53 х  4,3 х 4,0 11,8 
7,07

2500 
30

50 ТА: 
2х450мм 
трубні. 
4т-ди 
60мін 
Арт: 
1х70мм 
2х7,62мм 

2 
49

1

М
о 
р 
ж

Б 
у 
б 
н 
о 
в

1915,  Миколаївське 
відділення 
Балтійського заводу

630 
780

67 х 4,47 х 3,91 12,5 
8,5

2500 
28

45 ТА: 
4х450мм 
трубні 
8х450мм 
гратчаті 
12торпед 
Арт: 
1х75мм 
1х37мм 
1х7,62мм

4 
43

3

К
и 
т

Х 
о 
л 
л 
а 
н 
д

1915,  Миколаївське 
відділення Невського 
заводу

621 
994

70,2 х 6,5 х 3,4 13,0 
9,8

3000 
19,5

50 ТА: 
4х450мм 
трубні 
8х450мм 
гратчаті. 
14торпед 
Арт: 
2х75мм 
2х7,62мм

3 
44

3

Л
 е 
б 
і 
д 
ь

Б 
у 
б 
н 
о 
в

1917,  Миколаївське 
відділення 
Балтійського 
заводу**

   

1915,  з-д Наваль

650 
780

67,97 х 4,47 х 3,94 11,5 
8,5

2500 
30

50 ТА: 
4х450мм 
трубні 
8х450мм 
гратчаті 
12торпед 
Арт: 
1х57мм 
1х37мм 
1х7,62мм

5 
32

2

4

А
Г

Х 
о 
л 
л 
а 
н 
д

1917-1918 
Миколаївське 
відділення 
Балтійського  заводу 

355 
473

46 х 4,88 х 3,8 13 
10,5

1750 
25

50 ТА: 
4х450мм 
трубні. 
8торпед 

5 
15

2
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Додаток ХІІ. Основні бойові характеристики австро-угорських субмарин Що 
були на озброєнні на початку Першої Світової війни.

Таблиця №-4

Тип 
ПЧ 

назва

Винахід-
ник

Рік і 
місце 
будів
ницт-

ва

W

(т)

LBT

(м)

V

(уз)
Дви-гуни

H

(м)
Оз-
бро-
єння

Екі 
па
ж 
(ч)

Се р і я

Лейк
U-1, 
U-2

Саймон 
Лейк

1911 
арсе-
нал 

Пола

230 
270

30,5 
3,4 
3,2

10,3 
6,0

Бенз 720 к.с. 
2-ЕД 200 к.с.

50 3х450 
ТА 

труб. 
5т-д

17 2

Гер-
ма-
нія, 
U-3, 
U-4

Еквіль 1909 
Кіль, 
Герма

нія

237 
296

43,2 
3,7 
2,8

12,0 
8,5

2-Диз 600 к.с. 
2-ЕД 340 к.с.

50 2х450 
ТА 

труб.

21 2

Хол-
ланд,
U-5, 
U-6, 
U-12

Холланд 1910 
Фіума 

з-д 
Уайт-
хеда

236 
273

32,1 
4,2 
4,9

10,1 
8,0

2-Бен 400 к.с. 
2-ЕД 220 к.с.

50 2х450
ТА 

труб.

19 3

149



Підводні човни, що увійшли до флоту на протязі війни (див. нижче).
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Трофейний французький ПЧ „Кюрі”, найрезультативніший підводний човен
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Додаток ХІІІ. Основні бойові характеристики радянських субмарин, що були 
збудовані на заводах Миколаєва до 22 червня 1941 року.

Таблиця №-5 

Тип  під-
водного 
човна

Рік,місце 
будів-
ництва

W

       (
т)

L 
B 
T 

(м)

V 

  
(уз)

Двигу-
ни

H

  (м
)

Озбр
оєн-
ня

Екі 
па
ж 
(ч)

Серія

Декабрист 1931,з-д 
№-198 
ім.Марті

945 
1355

76,6 
6,4 
4,3

12,5 
11,3

2-Диз 
1100к.с
2-ЕД 
525 к.с.

90 8х534 
ТА 
труб. 
14т-д 

53 3

Ленінець, 
ІІ серії

1933,з-д 
№-198 
ім.Марті

1038 
1333

78,5 
7,2 
4,2

12,5 
8,2

2-Диз 
1100к.с
2-ЕД 
650 к.с.

90 6х534 
НТА 
труб. 
12т-д 
20мін

55 3

Малютка, 
VІ серії

1932-
1934,  на 
обох 
заводах

151 
197

36,9 
3,13 
2,58

11,1 
6,4

1-Диз 
685к.с. 
1-ЕД 
240 к.с

60 2х534 
НТА 
труб. 
2т-ди

19 30 (у т.ч. 28 для 

ТОФ)

Малютка, 
VІ–біс 
серії

1934-
1936,  на 
обох 
заводах

161 
201

37,8 
3,11 
2,58

13,2 
7,24

1-Диз 
685к.с. 
1-ЕД 
240 к.с

60 2х534 
НТА 
труб. 
2т-ди

19 4 (у т.ч. 2 для 

ТОФ)

Малютка, 
ХІІ серії 

1937-
1941,  на 
обох 
заводах

206 
258

44,5 
3,3 
2,85

14,4 
7,8

1-Диз 
800к.с. 
1-ЕД 
400 к.с.

60 2х534 
НТА 
труб. 
2т-ди

20 11(у т.ч. 1 для 
ТОФ)

«Щука», 
V-біс серії, 
1 група

1933-
1935,  з-д 
№-198 ім. 
Носенка

607,2 
749,8

58,8 
6,2 
4,3

11,9 
7,5

2-Диз 
685к.с. 
2-ЕД 
400 к.с.

90 4х534 
НТА 
труб. 
2х534 
КТА, 
10т-д

40 3

«Щука», 
V-біс серії, 
2 група

1934-
1936,  з-д 
№-198 ім. 
Носенка

609,9 
706,4

58,8 
6,2 
4,3

12,0 
7,5

2-Диз 
685к.с. 
2-ЕД 
400 к.с.

90 4х534 
НТА 
труб. 
2х534 
КТА, 
10т-д

40 4

«Щука», 
Х серії 

  

1934-
1938(39), 
з-д 
№-200 ім. 
61-го 
комунара 

584  
707,8

58,7 
6,2 
4,0

14,1 
8,5

2-Диз 
800к.с. 
2-ЕД 
400 к.с.

90 4х534 
НТА 
труб. 
2х534 
КТА, 
10т-д

40

8

«Щука», 
Х-біс серії 

1941,  з-д 
№-200 ім. 
61-го 

590  
705

58,7 
6,4 
4,0

14,4 
8,5

2-Диз 
800к.с. 
2-ЕД 

90 4х534 
НТА 
труб. 

40

1
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комунара 400 к.с. 2х534 
КТА, 
10т-д

Сталінець 
ХІ-біс 
серії

1937-
1941,  на 
обох  за-
водах

837 
1090

77,7 
6,4 
4,0

19,5 
8,7

2-Диз 
2000к.с
2-ЕД 
550 к.с.

100 4х534
НТА 
труб. 
2х534
КТА 
12т-д 

45 5

Додаток ХІV. Перелік підводних човнів радянської побудови, які були 
збудовані на заводах Миколаєва та стали до ладу до 22 червня 1941 р.

Таблиця № 6 складена за даними [29, 20-21]

№ 
пп

Тип Зав.№ Дата 
закладки

Дата 
спуску

Дата 
вступу

Приміт
ки

Декабрист, 
І серія

1 Д-4  «Червоно-
гвардієць»

27/192 14.04.27 21.03.30 05.01.31 198 з-д

2 Д-5 
«Спартаківець»

28/193 14.04.27 
(25.03.27)

12.10.30 
(16.04.29)

17.05.31 
(03.02.31)

198 з-д

3 Д-6 «Якобинець» 29/194 14.04.27 
(25.03.27)

15.11.30 12.06.31 
(20.11.31)

198 з-д

Ленінець,ІІ серія

4 Л-4 
«Гарібальдієць»

201/31 15.03.30 31.08.31 02.11.33
198 з-д

5 Л-5 «Чартист» 202/32 15.03.30 05.06.32 
(02.06.32)

02.11.33 
(08.11.33)

198 з-д

6 Л-6 «Карбонарій» 203 15.04.30 03.11.32 11.05.35
198 з-д

«М», VІ серія

7 М-51 239 17.11.32 22.05.33 12.09.34 
(12.11.34)

8 М-52 261 15.08.33 31.12.33 12.09.34 
(13.09.34)

М-1 – М-28 1932 1934 28  для 
ТОФ

Щука,Vбіс,1серія

9 Щ-201 «Сазан» 183/ 
1026

14.08.33 
(21.08.33)

03.04.34 03.09.35 
(31.10.35)

10 Щ-202 «Сельдь» 184/ 
1027

03.11.33 29.05.34 03.09.35 
(25.08.35)

11 Щ-203 «Камбала» 228/ 
1028

10.03.33 29.05.34 30.09.35 
(29.12.35)

«М»,VІ-біс серія

12 М-53 287 10.02.34 23.12.34 
(18.10.34)

15.06.35 
(05.05.35)

ТОФ 
М-47

13 М-54 1045 20.12.34 15.09.35 21.10.36 
(16.09.36)
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14 М-55 1046 26.03.35 20.11.35 21.10.36 
(02.11.36)

15 М-56 1047 25.03.35 20.11.35 21.10.36 
(25.09.36)

ТОФ 
М-48

Щука,Vбіс,2серія

16 Щ-204 «Мінога» 216/ 
1040

15.06.34 31.12.34 09.01.36

17 Щ-205 «Нерпа» 1029/ 
1030

05.01.34 06.11.34 24.12.36 
(17.11.36)

18 Щ-206 «Нельма» 1030/ 
1029

05.01.34 01.02.35 01.10.36

19 Щ-207 «Касатка» 1031 05.01.34 25.03.35 18.12.36

Щука, Х серія

20 Щ-208 1032 18.05.34 07.10.35 09.03.37 200 з-д

21 Щ-209 1033 25.05.34 02.03.36 
(13.03.36)

09.03.37
200 з-д

22 Щ-210 1034 03.06.34 13.03.36
09.03.37

200 з-д

23 Щ-211 1035 03.09.34 03.09.36
05.05.38
(17.06.38) 200 з-д

24 Щ-212 1036 18.11.34 29.12.36
15.12.38

200 з-д

25 Щ-213 1037 04.12.34 13.04.37
15.12.38

200 з-д

26 Щ-214 1038 13.07.35 23.04.37
10.04.39
(06.05.39) 200 з-д

27 Щ-215 1039 27.03.35 11.01.37
24.09.38
(10.04.39) 200 з-д

Сталінець, 
ІХ-біс серія

28 С-31 347 05.10.37 
(07.10.37)

22.02.39
25.06.40

29 С-32 348 15.10.37 27.04.39
25.06.40

30 С-33 349 16.11.37 
(07.10.37)

30.05.39
18.12.40
(22.12.40)

31 С-34 350 29.11.37 02.09.39 
(31.09.39)

21.04.41

«М», ХІІ серія

32 М-57 248 26.07.37 25.01.39
03.08.39

ТОФ 
М-49

33 М-58 251 25.10.37 28.04.39
10.10.39

34 М-59 250 25.10.37 13.06.39
19.06.40

35 М-60 252 25.10.37 28.08.39
19.06.40

36 М-61 253 20.01.38 05.10.39
31.08.40
(16.11.40)

37 М-31 258 31.08.38

(03.08.38)

02.02.40
07.11.40

38 М-32 259 31.08.38 26.02.40
07.11.40

39 М-33 260 31.08.38 23.06.40
19.01.41

40 М-34 268 22.02.39 30.06.40
11.01.41

41 М-35 269 22.02.39 20.08.40
34.02.41
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42 М-36 270 22.02.39 28.08.40
29.04.41

Дослідний ПЧ

43 «Пігмей»  (АПЛ 
«Остехбюро»)

МініПЧ 1936 р. 
іспити

Додаток ХV. Списки загиблих екіпажів підводних човнів Першої світової війни 
та воєнних кампаній Другої світової війни (по одному прикладу) і Холодної 

війни, в яких приймали участь представники української нації:

Підводний човен «Морж» (загинув  в травні 1917 року) [30, 16-19]. 20 з 42 - українці (47,6%).

ПЧ «Морж»

1. Гадон  Альфред  Степанович,  ст.л-т,  командир  підводного  човна.  Народився  16.01.1886.  З  дворян 
Ковенської губернії.

2. Швебс  (фон)  Георгій  Фрідрихович,  лейтенант,  СПК.  Народився  01.08.1886.  З  дворян  Лифляндської 
губернії.

3. Брисов Віктор Іванович, м-н, інженер-механік. Народився 19.01.1895. З дворян Ковенської губернії.

4.  Клиндух Микола Іванович, мічман, інженер-механік. Народився 15.11.1893 в Таврійській губернії.

5. Ковалевський  Георгій  Георгієвич,  старший  інженер-механік.  Народився  08.06.1890  в  Харківській 
губернії.

6. Шварц Володимир Сергійович, м-н, штурман. Народився 10.07.1892. З дворян Володимирської губернії.

7. Анікін Олексій Єфимович, моторний унтер-офіцер 1-ї ст.

8. Бєлоокий  Микита  Семенович,  рульовий.  Подольська  губернія,  Камянецький  повіт,  Березанська 
волость, містечко Чемеровець.

9. Бондарев Олексій Романович, мінний машиніст 2-ї ст.

10.  Булах Микола, учень школи прапорщиків.

11. Владимиров Пилип Якович, мінний унтер-офіцер 1-ї ст.

12. Гамей  Володимир  Іванович,  телеграфіст.  Подольська  губернія,  Литинський  повіт,  Овсяніковська 
волость, с. Куриловець.

13. Гапотченко  Василь  Харитонович,  телеграфний  унтер-офіцер  2-ї  ст.  Полтавська  губернія, 
Кременчукський повіт, Омельничська волость, с. Запселея.

14. Гришин-Миронов Сергій Васильович, мінний машиніст 1 ст
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15. Данильченко Михайло Федорович, ст.електрик. Київська губернія, Уманський повіт, с.Беритовець.

16. Зелик Євмен Кононович, старший електрик. Чернігівська губернія, Стародубський повіт, Баранковська 
волость, с.Зеліково.

17. Каминін Федір Петрович, ст.електрик.

18. Каплинський Григорій Іванович, ст.електрик. Подольська губернія, Литичівський повіт.

19. Козелков Василь Тимофійович, моторний унтер-офіцер 1 ст.

20. Коломієць  Іван  Сергійович,  рульовий  унтер-офіцер.  Полтавська  губернія,  Золотоношський  повіт, 
Іркліївська волость, с.Лихоліт.

21. Коновалов Олексій Андрійович, електрик, унтер-офіцер 2 ст

22. Кохаль Тимофій Минич, фельдшер, унтер-офіцер 1-ї ст.

23. Макаренко  Мефодій  Семенович,  мінний  машиніст  1-ї  ст.  Полтавська  губернія,  Либенський  повіт, 
Лазорська волость, с.Воронинець.

24. Мальцев Андріан Олександрович, сигнальний боцманмат.

25. Мисюн Казимир Петрович, моторист 1-ї ст. Київська губернія, м.Черкаси.

26. Никитченко Никифір Андрійович, мінний машиніст, унтер-офіцер. Харківська губернія, Волковський 
повіт, Сніжковська волость.

27. Обіух  Захарій  Леонтійович,  рульовий  боцманмат.  Чернігівська  губернія,  Остерський  повіт, 
Селипуківська волость, с.Бобрик.

28. Панін Федір Павлович, мінний машиніст 1-ї ст.

29. Панченко  Василь  Кирилович,  ст.комендор.  Київська  губернія,  Черкаський  повіт,  Шелихопухська 
волость, с.Кумеєк.

30. Панченко Микола Антонович, рульовий боцманмат.

31. Петерсон Карл Янович, машинний кондуктор.

32. Петров Олександр Дорофійович, моторний унтер-офіцер   2-ї ст. Харківська губернія, м.Суми.

33. Петров Михайло Петрович, моторний унтер-офіцер 2-ї ст.

34. Побийпича Олексій Іванович, моторист 1-ї ст. Харківська губернія, м.Змієв.

35. Семашко Станіслав, учень школи прапорщиків.

36. Сидоренко Василь Дмитриєвич, електрик.

37. Смирнов Павло Андрійович, рульовий боцман.

38. Тараканов Василь Федорович, мінний машиніст, унтер-офіцер 1-ї ст.

39. Харченко  Митрофан Олексійович, рульовий унтар-офіцер. Харківська губернія, Лебединський повіт, 
Олешанська волость, с.Горястовка.

40. Чайкін Федір Якович, матрос 1-ї ст.

41. Шарапанюк Павло Кузьмич, артилерійський унтер-офіцер  1-ї ст. Київська губернія, Уманський повіт, 
Бабанська волость, с.Добровід.

42. Шибаков Олександр Семенович, моторний унтер-офіцер 2ст.

Підводний човен Щ-206 «Нельма» (загинув 26 червня 1941 року) [31, 23-25].  25 з 42 - українці (59,5%) .
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ПЧ Щ-206 «Нельма» 

1. Каракай Сидір Олексійович, кап-лейт., командир. 1903, Київська обл., с.Старосельє.

2. Хименко  Олександр  Сергійович,  інженер-кап-лейт.,  к-р  БЧ-5.  1911,  Миколаївська  обл., 
с.Петровисунек.

3. Захаров Петро Тимофійович, ст.політрук, воєнком. 1907.

4. Большаков Іван Харитонович, ст. л-т, ПК.1902.

5. Зубченко Валентин Ісидорович, л-т, к-р БЧ-1. 1915.

6. Фомін Сергій Миколайович, л-т, к-р БЧ-3. 1914.

7. Фролов Петро Григорович, воєнфельдшер, НМС. 1918, Донецька обл., с.Васильєвка.

8. Щегольський Борис Савельович, м-н, старшина групи мотористів. 1912.

9. Матвієнко Тимофій Євгенович, гл.ст., боцман. 1912.

10. Міляєв Іван Кузьмич, гл.ст., старшина групи радистів. 1913.

11. Високолов Михайло Єгорович, ст. 1-ї ст., старшина групи електриків. 1915.

12. Калугін Петро Борисович, ст. 1-ї ст., командир відділення комендорів. 1919.

13. Ковтун  Василь  Іванович,  ст.  1-ї  ст.,старшина  групи  торпедистів.  1914,  Дніпропетровська  обл., 
с.Кузьминка.

14. Ракоїд Семен Якович, ст. 1-ї ст.,старшина групи трюмних. 1914, Чернігівська обл., с.Борзня.

15. Цимбалюк Іван Костянтинович, ст. 1-ї ст., командир відділення трюмних. 1914, Миколаївська обл., с. 
Нова Каспаровка.

16. Дорогодин  Михайло Филимонович,  ст.  2-ї  ст.,  командир відділення рульових.  1917,  Київська обл., 
с.Звенигородка.

17. Клименко  Петро  Дмитрийович,  ст.  2-ї  ст.,  командир  відділення  електриків.  1915,  Київська  обл., 
с.Синяви.

18. Лазаренко Федот Миколайович, ст. 2-ї ст., командир відділення електриків. 1917.

19. Молчанов  Іван  Миколайович,  ст.  2-ї  ст.,  командир  відділення  штурманських  електриків.  1915, 
Дніпропетровська обл., с.Клочко.

20. Ніколаєнко Анисим Семенович, ст. 2-ї ст., командир відділення торпедистів. 1915.

21. Руденко  Михайло Петрович,  ст.  2-ї  ст.,  командир відділення мотористів.  1915,  Харківська  обл.,  с. 
Даскаленки.

22. Сердюк Іван Кирилович, ст. 2-ї ст., командир відділення рульових. 1915, Харківська обл., с.Поділок.

23. Третьяков Павло Єгорович, ст. 2-ї ст., спеціаліст таємного кодового звязку. 1920.

24. Задоха Григорій Андрійович, ст. матрос, ст. моторист. 1920, Київська обл., с.Гоголівка.

25. Ковков Борис Павлович, ст. матрос, ст. рульовий. 1915.

26. Ніколаєв Євген Олександрович, ст. матрос, ст. моторист. 1920.

27. Ткаченко Андрій Петрович, ст. матрос, ст. електрик. 1915.

28. Хивренко Іван Терентійович, ст. матрос, торпедист. 1916, Миколаївська обл., с.Ново-Устинівка.

29. Гостьєв Єфим Григорович, м-с, рульовий. 1917.

30. Графов Микола Михайлович, м-с, моторист. 1918.

31. Дахно Олексій Гаврилович, м-с, стройовий. 1920, Луганська обл., Славяносербський р-н.

32. Дицький Микола Пантелейович, м-с, торпедист. 1920, Донецька обл., м.Славянськ.

33. Лезовський Олександр Мартинович, м-с, радист. 1915, Житомирська обл., м.Новоград-Волинський.

34. Лукянов Яків Іванович, м-с, командир відділення радистів. 1909.

35. Луполовер Олександр Михайлович, матрос, моторист. 1921, Миколаївська обл., смт Криве Озеро.

36. Піменов Веніамін Іванович, матрос, трюмний. 1921.
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37. Распопов Олексій Тихонович, матрос, учень комендора. 1921.

38. Тарушенко Олексій Артемович, матрос, кок. 1916, Дніпропетровська обл., с.Водяне.

39. Ульянов Арсеній Федорович, матрос, електрик. 1916.

40. Шевченко Григорій Маркович, матрос, трюмний. 1920, Херсонська обл., м.Берислав.

41. Шилкін Олексій Олександрович, матрос, радист. 1919.

42. Шкіль Микола Іванович, матрос, рульовий. 1921, Дніпропетровська обл., с.Магдалинівка.

Підводний човен Л-19 ( загинув 23 серпня 1945 року) [15]. 15 з 64 - українці (23,4%).
1. Кононенко Анатолий Степанович (1911 г.р.), капитан 3 ранга, командир. 
2. Туквачинский Анатолий Петрович (1917 г.р.), ст. лейтенант, помощник командира. 
3. Павловский Юрий Васильевич (1918 г.р.), инженер-капитан-лейтенант, командир БЧ-5.
4. Аветов Никита Иванович (1919 г.р.), старший лейтенант, командир БЧ-1-4.
5. Стаханов Алексей Макарович (1918 г.р.), старший лейтенант, командир БЧ-2-3.
6. Ткалич Василий Трофимович (1921 г.р.), старший лейтенант медицинской службы, ВРИД заместителя 

командира по политической части.
7. Заозёров Валентин Фёдорович (1912 г.р.), лейтенант, командир БЧ-1-4 ПЛ     «Щ-114», дублер 

штатного штурмана.
8. Казьмин Вячеслав Михайлович (1924 г.р.), лейтенант, командир торпедной группы.
9. Рудаков Юрий Алексеевич (1923 г.р.), инженер-лейтенант, командир моторной группы.
10. Филиппов Михаил Павлович (1910 г.р.), мичман, боцман.
11. Мерцалов Фёдор Иванович (1913 г.р.), мичман, старшина группы торпедистов.
12. Заложко Яков Иванович (1912 г.р.), главстаршина, старшина группы радистов.
13. Марицкий Александр Трофимович (1914 г.р.), главный старшина, старшина группы электриков.
14. Тоцкий Анатолий Трофимович (1918 г.р.), главный старшина, старшина группы трюмных 

машинистов.
15. Поцелуев Леонтий Никитич (1914 г.р.), старшина 1 статьи, старшина группы мотористов.
16. Варенцев Андрей Николаевич (1915 г.р.), старшина 1 статьи, командир отделения электриков.
17. Васильев Александр Васильевич (1915 г.р.), старшина 1 статьи, командир отделения рулевых.
18. Пчелинцев Борис Гаврилович (1918 г.р.), старшина 1 статьи, командир отделения комендоров.
19. Соловьев Иван Сергеевич (1917 г.р.), ст.1 статьи, старшина группы торпедистов.
20. Белоглазов Иван Аркадьевич (1922 г.р.), ст.2 ст., командир отделения радистов.
21. Бронников Иван Иванович (1921 г.р.), ст.2 ст., командир отделения торпедистов.
22. Зуев Леонид Ефимович (1919 г.р.), ст. 2 ст., командир отделения мотористов.
23. Сидоренко Сергей Павлович (1917 г.р.), старшина 2 статьи, командир отделения минеров.
24. Кириллов Николай Иванович (1915 г.р.), старшина 2 статьи, командир отделения трюмных 

машинистов.
25. Кучма Александр Васильевич (1917 г.р.), старшина 2 статьи, командир отделения мотористов.
26. Фомин Сергей Александрович (1922 г.р.), старшина 2 статьи, командир отделения штурманских 

электриков.
27. Ленин Анатолий Иванович (1922 г.р.), ст. 2 статьи, штурманский электрик.
28. Дудкин Михаил Матвеевич (1920 г.р.), ст. краснофлотец, трюмный машинист.
29. Антошечкин Борис Павлович (1923 г.р.), краснофлотец, трюмный машинист.
30. Власов Пётр Ефимович (1922 г.р.), краснофлотец, трюмный машинист.
31. Морозов Пётр Фёдорович (1921 г.р.), краснофлотец, трюмный машинист.
32. Шаньгин Иван Иванович (1927 г.р.), краснофлотец, трюмный машинист.
33. Шевченко Василий Егорович (1926 г.р.), краснофлотец, трюмный машинист.
34. Иванов Лев Николаевич (1922 г.р.), старший краснофлотец, моторист.
35. Кондаков Владимир Иванович (1926 г.р.), краснофлотец, моторист.
36. Кульбакин Михаил Яковлевич (1927 г.р.), краснофлотец, моторист.
37. Лопаткин Семен Михайлович (1926 г.р.), краснофлотец, моторист.
38. Максимов Владимир Анисимович (1927 г.р.), краснофлотец, моторист.
39. Мерчун Меркурий Евстафьевич (1927 г.р.), краснофлотец, моторист.
40. Шумаков Владимир Александрович (1924 г.р.), ст. краснофлотец, электрик.
41. Рукавицын Михаил Петрович (1924 г.р.), краснофлотец, электрик.
42. Сорокин Фёдор Александрович (1924 г.р.), краснофлотец, электрик.
43. Шугайло Виктор Никитович (1924 г.р.), краснофлотец, электрик.
44. Попов Виктор Михайлович (1927 г.р.), краснофлотец, ученик-электрик.
45. Грачёв Константин Никифорович (1926 г.р.), краснофлотец, радист.
46. Домосканов Андрей Степанович (1924 г.р.), краснофлотец, рулевой.
47. Фадеев Николай Афанасьевич (1926 г.р.), краснофлотец, рулевой.
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48. Черняк Трофим Степанович (1927 г.р.), краснофлотец, рулевой.
49. Шишкин Борис Владимирович (1926 г.р.), краснофлотец, рулевой.
50. Коротин Александр Васильевич (1926 г.р.), краснофлотец, минёр.
51. Малков Виктор Васильевич (1926 г.р.), краснофлотец, минёр.
52. Федоренков Александр Александрович (1926 г.р.), краснофлотец, минёр.
53. Ермилкин Николай Иванович (1926 г.р.), краснофлотец, торпедист.
54. Замыслов Алексей Дмитриевич (1926 г.р.), краснофлотец, торпедист.
55. Лушников Борис Александрович (1924 г.р.), краснофлотец, торпедист.
56. Леонов Владимир Андреевич (1927 г.р.), краснофлотец, ученик-торпедист.
57. Фролов Юрий Иванович (1926 г.р.), краснофлотец, шифровальщик.
58. Серяков Иван Иванович (1927 г.р.), краснофлотец, ученик-гидроакустик.
59. Жуков Иван Никитович (1918 г.р.), старшина 2 статьи, кок.
60. Мещеряков Валентин Васильевич (1923 г.р), ст.1ст., курсант 3-го курса ТОВМУ.
61. Крапивко Михаил Фёдорович (1923 г.р.), ст. 2 ст., курсант 2-го курса ТОВМУ.
62. Герасименко Анатолий Лаврентьевич (1923 г.р.), курсант 3-го курса ТОВМУ.
63. Кулаковский Виктор Александрович (1924 г.р.), курсант 3-го курса ТОВМУ.
64. Чава Григорий Игнатьевич (1923 г.р.), курсант 3-го курса Тихоокеанского ВМУ

Підводний човен К-129 (загинув в березні 1968 року) [18, 333-335]. 16 з 98 українці (16,3%).

 
ПЧ «К-129»

1. Кап. 1-го рангу 
В.І.Кобзар

2. Кап. 2-го рангу  
О.М.Журавін

3. Кап. 3-го рангу 
Ф.Є.Лобас

4. Кап. 3-го рангу  
В.А.Мотовілов

5. Кап. 3-го рангу 
Г.С.Панарін

6. Кап. 3-го рангу  
Є.Г.Ковальов

7. Кап. 3-го рангу 
І.І.Орєхов

8. Майор м/с 
С.П.Черепанов

9. Кап-лейт В.М.Зуєв
10. Кап-лейтенант 

М.І.Пикулик
11. Інж.-кап-лейт 

О.Є.Єгоров
12. Ст. лейтенант 

О.Ф.Жарнаков
13. Ст. лейтенант  

В.О.Мосячкин
14. Лейтенант А.П.Дикін
15. Мічман В.С.Бородулін

16. Ст.2ст. П.Т.Лопсарь
17. М-с Л.В.Токаревський
18. М-с С.Н.Трифонов
19. М-с Ю.С.Карабажаков
20. М-с В.І.Овчинніков
21. Ст.2ст. О.Г.Князєв
22. Ст.м-с М.І.Кривих
23. М-с Г.С.Касьянов
24. Ст.2ст. Н.І.Гущин
25. Ст.м-с В.І.Балашов
26. М-с А.С.Шувалов
27. Ст.1ст. В.В.Лісіцин
28. М-с В.В.Коротицьких
29. Ст.2ст. І.Є.Саєнко
30. М-с Ю.І.Дубов
31. Ст.2ст. В.Г.Чумілін
32. Ст.2ст. В.М.Сурнін
33. М-с В.Г.Носачев
34. М-с В.М.Костюшко
35. Ст.2ст. В.А.Маракулін
36. Ст.2ст. В.С.Нечипу-

ренко
37. М-с А.А.Архіпов
38. Ст.1ст. А.В.Кузнєцов
39. Ст.м-с Ю.І.Тельнов
40. Ст.2ст. П.І.Гооге
41. Ст.2ст. В.Д.Плюснін

42. Ст.м-с М.В.Звєрєв
43. Ст.1ст. Г.М.Шпак
44. М-с Ю.В.Шишкін
45. М-с А.С.Васильєв
46. М-с С.В.Осіпов
47. М-с Г.І.Кравцов
48. М-с Н.А.Рєдкошеєв
49. М-с А.С.Кабаков
50. М-с В.В.Колбін
51. М-с А.І.Руднік
52. Мічман І.Т.Котов
53. Ст.2ст. Н.Н.Баженов
54. Гл.ст. Н.Д.Абрамов
55. Ст.м-с В.Г.Ощепков
56. М-с В.А.Погодаєв
57. М-с Л.К.Боженко
58. М-с І.А.Дасько
59. М-с А.Н.Ожима
60. М-с В.М.Гостєв
61. М-с Б.П.Торсунов
62. М-с А.Н.Тощевиков
63. М-с А.А.Дегтярьов
64. М-с В.В.Соколов
65. Гл.ст. В.П.Іванов
66. Ст.2ст. А.Д.Полянсь-

кий
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67. Ст.2ст М.С.Савиць-
кий

68. Ст.м-с Г.І.Кобелєв
69. Ст.м-с В.М.Сорокін
70. М-с Є.К.Пєсков
71. М-с А.І.Яригін
72. М-с А.С.Крючков
73. М-с В.Н.Поляков
74. М-н В.Ю.Сприщев-

ський
75. Ст.м-с А.П.Куліков
76. М-с В.А.Лохов

77. М-с А.А.Пічурин
78. М-с Н.Д.Кошкарьов
79. Ст.м-с А.С.Наймушин
80. М-с О.В.Зубарєв
81. Ст.2ст. В.М.Бахірєв
82. Гл.ст. В.М.Лабзін
83. Ст.м-с Л.В.Матанцев
84. М-с Г.В.Черниця
85. Ст.2ст. А.І.Кучин-

ський
86. Ст.1ст. А.В.Хватов
87. М-с В.В.Козін

88. Ст.2ст. А.С.Чичканов
89. М-с В.М.Плакса
90. Ст.м-с Т.Г.Михайлов
91. Ст.м-с А.В.Андреєв
92. М-с А.В.Козленко
93. Гл.ст. Г.Ф.Гущин
94. М-с Г.І.Башков
95. М-с О.Л.Кручінін
96. М-с І.І.Одінцов
97. М-с В.І.Терешин
98. Невідо

Додаток ХVІ. А/ Список командного складу атомних підводних сил Росії 
(1.01.2009) [27].

11-я эскадра подводных лодок (Заозерск). Командир вице-адмирал Александр Смелков.
7-я дивизия подводных лодок (Видяево). Командир капитан 1-го ранга Александр Юлдашев. 
1. Б-276 "Кострома" — атомная подводная лодка проекта 945. В составе флота с 1987 года. 
Командир капитан 1-го ранга Александр Федосов. В ремонте. 
2. Б-336 "Псков" — атомная подводная лодка проекта 945А. В составе флота с 1993 года. Командир 
кап. 1-го р. Алексей Беляев. 
3. Б-534 "Нижний Новгород" — атомная подводная лодка проекта 945А. В составе флота с 1990 
года. В ремонте. 
4. Б-414 "Даниил Московский" — атомная подводная лодка проекта 671РТМК. В составе флота с 
1990 года. Командир капитан 1-го ранга Михаил Коцегуб. 
5. Б-448 "Тамбов" — атомная подводная лодка проекта 671РТМК. В составе флота с 1992 года. 
Командир капитан 1-го ранга Сергей Чередниченко. 
11-я дивизия подводных лодок (Заозерск) Командир капитан 1-го ранга Игорь Мухаметшин. 
6. К-119 "Воронеж" — гвардейская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. 
В составе флота с 1989 года. Командир гвардии капитан 1-го ранга Вадим Журов. В ремонте. 
7. К-266 "Орел" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе флота с 
1992 года. Врио командира капитан 2-го ранга Сергей Пироженко. В ремонте. 
8. К-410 "Смоленск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе 
флота с 1990 года. Командир капитан 1-го ранга Антон Милованов. 
9. Б-138 "Обнинск" — атомная подводная лодка проекта 671РТМК. В составе флота с 1990 года. 
Командир капитан 1-го ранга Дмитрий Кузнецов. 
10. Б-388 "Сосновый бор" — атомная подводная лодка проекта 671РТМК. В составе флота с 1988 г. 

12-я эскадра подводных лодок (Гаджиево). Командир контр-адмирал Сергей Фарков.                          
18-я дивизия подводных лодок (губа Нерпичья). Врио командира капитан 1-го ранга Сергей Шняк. 
11. ТК-17 "Архангельск" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 941. В 
составе флота с 1987 года. Командир капитан 1-го ранга Андрей Богданов. В резерве. 
12. ТК-20 "Северсталь" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 941. В 
составе флота с 1989 года. Командир капитан 1-го ранга Михаил Воложинский. В резерве. 
13. ТК-208 "Дмитрий Донской" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 
941У. В составе флота с 1982 года. Командир капитан 2-го ранга Олег Цыбин. Переоборудована для 
испытательных целей. 
24-я дивизия подводных лодок (губа Ягельная)  .   Командир контр-адмирал Анатолий Минаков. 
14. К-154 "Тигр" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1993 года. Командир 
капитан 1-го ранга Александр Коновалов. В ремонте. 
15. К-157 "Вепрь" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1995 года. 
16. К-317 "Пантера" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1990 года. 
Командир капитан 2-го ранга Алексей Дмитров. 
17. К-328 "Леопард" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1992 года. 
Командир капитан 1-го ранга Андрей Егоров. 
18. К-335 "Гепард" — гвардейская атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 2001 
года. Командир гвардии капитан 1-го ранга Эдуард Вакуленко. В ремонте. 
19. К-461 "Волк" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1991 года. Командир 
капитан 1-го ранга Олег Зверев. В ремонте. 
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31-я дивизия подводных лодок (губа Ягельная)  .   Командир капитан 1-го ранга Александр Моисеев. 
20. К-496 "Борисоглебск" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 
667БДР. В составе флота с 1977 года. Командир капитан 1-го ранга Николай Елезов. В ремонте. 
21. К-18 "Карелия" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДРМ. В 
составе флота с 1989 года. Командир капитан -го1 ранга Алексей Коваленко. В ремонте. 
22. К-51 "Верхотурье" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДРМ. 
В составе флота с 1984 года. Командир капитан 1-го ранга Сергей Домнин. 
23. К-84 "Екатеринбург" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 
667БДРМ. В составе флота с 1985 года. Командир капитан 1-го ранга Аркадий Наварский. 
24. К-114 "Тула" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДРМ. В 
составе флота с 1987 года. Командир капитан 1-го ранга Анатолий Коваленко. 
25. К-117 "Брянск" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДРМ. В 
составе флота с 1988 года. Командир капитан 1-го ранга Андрей Павловский. 
26. К-407 "Новомосковск" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 
667БДРМ. В составе флота с 1990 года. Командир капитан 1-го ранга Александр Глушков.

 16-я эскадра подводных лодок (Вилючинск).                                                                                                  
10-я дивизия подводных лодок (Бухта Крашенинникова)  .   Командир контр-адмирал Владимир 
Гришечкин.                                                                                                                                                       
27. К-132 "Иркутск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе 
флота с 1988 года. Командир капитан 1-го ранга Вячеслав Циткин. В ремонте. 
28. К-150 "Томск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе 
флота с 1996 года. Командир капитан 1-го ранга Андрей Екименко. 
29. К-173 "Красноярск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В 
составе флота с 1986 года. Командир капитан 1-го ранга Юрий Савин. В консервации. 
30. К-186 "Омск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе флота 
с 1993 года. Командир капитан 1-го ранга Владимир Дмитриев. 
31. К-442 "Челябинск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе 
флота с 1990 года. Командир капитан 1-го ранга Владимир Куашев. 
32. К-456 "Вилючинск" — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами проекта 949А. В составе 
флота с 1992 года. Командир капитан 1-го ранга Леонид Молдованов. В ремонте.
33. К-263 "Барнаул" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1987 года. 
Командир капитан 1-го ранга Олег Михалевский. В ремонте.                                                                       
34. К-295 "Самара" — гвардейская атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1995 
года. Командир гвардии капитан 1-го ранга Роман Щурий.                                                                       
35. К-322 "Кашалот" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1988 года. В 
ремонте.                                                                                                                                                             
36. К-331 "Магадан" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1990 года. 
Командир капитан 1-го ранга Олег Гагкаев. 
37. К-391 "Братск" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1989 года. Командир 
капитан 2-го ранга Сергей Трегуба. В ремонте. 
38. К-419 "Кузбасс" — атомная подводная лодка проекта 971. В составе флота с 1992 года. 
Командир капитан 1-го ранга Дмитрий Барковский. В ремонте. 
25-я дивизия подводных лодок (бухта Крашенинникова).  Командир контр-адмирал Сергей Рекиш.      
39. К-44 "Рязань" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДР. В 
составе флота с 1982 года. Командир капитан 1-го ранга Игорь Степаненко. 
40. К-211 "Петропавловск-Камчатский" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами 
проекта 667БДР. В составе флота с 1979 года. Командир капитан 1-го ранга Валерий Кравченко. 
41. К-223 "Подольск" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДР. В 
составе флота с 1979 года. Командир капитан 1-го ранга Андрей Хайдуков. 
42. К-433 "Святой Георгий Победоносец" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами 
проекта 667БДР. В составе флота с 1980 года. Командир капитан 1-го ранга Рамиль Бадртдинов. 
43. К-506 "Зеленоград" — атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БДР. В 
составе флота с 1978 года. Командир капитан 1-го ранга Алексей Кравченко.

 
29-я отдельная бригада подводных лодок (губа Оленья). Командир капитан   1-го ранга Николай 
Грицевич. 
44. КС-129 "Оренбург" — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09786. В 
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составе флота с 1981 года. Командир капитан  1-го ранга Алексей Соколов. В ремонте.                           
АС-13 — атомная глубоководная станция проекта 1910. В составе флота с 1986 года. 
АС-15 — атомная глубоководная станция проекта 1910. В составе флота с 1991 года. 
АС-33 — атомная глубоководная станция проекта 1910. В составе флота с 1994 года. 
АС-21 — атомная подводная лодка специального назначения проекта 1851. В составе флота с 1991 г. 
АС-23 — атомная подводная лодка специального назначения проекта 1851. В составе флота с 1986 г. 
АС-35 — атомная подводная лодка специального назначения проекта 1851. В составе флота с 1995 г. 
АС-12 — атомная глубоководная станция проекта 10831. В составе флота с 1997 года.

Б/ Флотоводці підводних сил українського походження:

Командующие подводными силоми флотов:

1. Кучеренко Иван Фомич (05.1956 - 11.1959, контр-адм.); (Балтийский флот. Штаб: г. Лиепая)
2. Савич-Демянюк Василий Иванович (1958 - 1961, контр-адм.) (Черноморский Флот. Штаб: г. 
Севастополь). 

Командующие флотилиями:

1. Моцак Михаил Васильевич (01.1995 - 19.05.1999, вице-адм.);
(1-я Краснознаменная флотилия подводных лодок СФ.Базирование: б. Малая Лопатка, губа 
Лопаткина) 
2. Еременко Анатолий Павлович (1987 - 1988, контр-адм.);
3. Захаренко Михаил Георгиевич (1994 - 1996, вице-адм.);
4. Нещерет Александр Иванович (12.1996 - 01.05.1998);
(2-я флотилия подлодок ТОФ. Базирование: б. Крашенинникова)
5. Безкоровайный Владимир Герасимович (1990 - 1993, вице-адмирал);
6. Симоненко Сергей Викторович (1999 - 2002, вице-адмирал);
(3-я флотилия подводных лодок СФ. Базирование: г. Гаджиево). 

Командиры эскадр:

1. Романенко Петр Николаевич (02.1969 - 11.1972, контр-адм.);
2. Шадрич Олег Петрович (11.1972 - 12.1974);
3. Малярчук Богдан Михайлович (29.10.1988 - 19.02.1992);
(4-я Краснознаменная ордена Ушакова I степени эскадра подводных лодок СФ. Базирование: г. 
Полярный.)
4. Шевченко Анатолий Иванович (30.12.1987 - 1994, вице-адм.)
(9-я эскадра подводных лодок СФ. Базирование: губа Ура.)
5. Рыбалко Леонид Филиппович (04.1963 – 1964, контр-адм.);
6. Глоба Яков Николаевич (1964 - 1967);
(12-я эскадра подводных лодок СФ. Базирование: губа Сайда.)
7. Рыбалко Леонид Филиппович (07.1962 - 12.1962, контр-адм.);
(20-я эскадра подводных лодок СФ. Базирование: губа Сайда, сформирована в июле 1962 года для 
дислокации на Кубе).
8. Махлай Виктор Петрович (01.1981 - 07.02.1981, контр-адм.);
(6-я эскадра подлодок ТОФ. Базирование: Залив Петра Великого).
9. Рулюк Анатолий Антонович (1963 - 1966), контр-адм.);
10. Криворучко Яков Ионович (1966 - 1970), контр-адм.);
(15-я Краснознаменная эскадра подводных лодок ТОФ. Базирование: Бухта Крашенинникова, гор. 
Вилючинск, Камчатка).
11. Нещерет Александр Иванович (01.05.1998 - 08.2004, вице-адм.).  (16-я Краснознаменная 
эскадра подводных лодок ТОФ. Базирование: Бухта Крашенинникова, гор. Вилючинск, Камчатка).

Командиры дивизий:
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1. Титаренко Георгий Александрович (10.1989 - 07.1992);
2. Полюхович Геннадий Иванович (01.07.1992 - 01.12.1994, контр-адм.);
(3-я дивизия подводных лодок СФ. Базирование: губа Малая Лопаткина, с 1962 – губа Большая 
Лопаткина в Западной Лице, с 12.09.1981 – Гремиха (п.Островной), штаб - Большая Лопатка).
3. Приходько Борис Федорович (1979 - 11.1983);
(8-я дивизия атомных подводных лодок ТОФ. Базирование: бухта Крашенинникова).
4. Смолярчук Петр Павлович (1978 - 19??, контр-адм.);
(9-я дивизия подводных лодок ТОФ. Базирование: б.Конюшкова, залив Стрелок)
5. Петренко Игорь Яковлевич (1987 - 06.1991);
Моцак Михаил Васильевич (06.1991 - 08.1993);
(11-я дивизия подводных лодок СФ. Базирование: губа Лопаткина -Западная Лица).
6. Положий Иван Викторович (1999 - 2000, кап. 1 ранга).
(13-я дивизия подводных лодок СФ. Базирование: губа Оленья, с 07.1993 г. в губе Сайда).
7. Кравченко Виктор Андреевич ( 1984 - 1988, кап. 1 ранга);
(14-я дивизия подводных лодок ЧФ. Базирование:  г. Балаклава).
8. Хомчик Сергей Степанович (15.07.1961 - 1962, контр-адм.);
9. Глоба Яков Николаевич (1962 - 1964, кап. 1 ранга);
10. Голота Яков Николаевич (1964 - 1968);
11. Денисенко Владимир Андреевич (1983 - 1987, контр-адм.);
(16-я дивизия подводных лодок СФ/БФ. Базирование: губа Оленья (с 1961 г.), г. Лиепая).
12. Савич-Демянюк Василий Иванович (1951 - 1952, контр-адм.);
(16-я дивизия подводных лодок ТОФ. Базирование: б.Тарья (Камчатка)).
13. Пархомюк Иван Лазаревич (16.08.1961 - 10.1964);
(18-я дивизия подводных лодок СФ. Базирование: губа Оленья, губа Сайда, с 1981 г. в губе 
Нерпичья).
14. Лободенко Вилен Васильевич (08.1973 - 05.1976);
(19-я дивизия подводных лодок СФ. Базирование: губа Сайда).
15. Довженко Владимир Николаевич (…1991 - 1992, контр-адм.);
16. Нещерет Александр Иванович (1992 - 1994, контр-адм.);
(21-я дивизия атомных подводных лодок ТОФ. Базирование: Бухта Павловского). 
17. Близнюк Сергей Анатольевич (09.1992 - 06.1996, контр-адм.);
(24-я дивизия подводных лодок СФ. Базирование: губа Сайда).
18. Еременко Анатолий Павлович (1982 - 1985, контр-адм.);
(25-я дивизия атомных подводных лодок ТОФ).
19. Дыгало Виктор Ананьевич (10.1966 - 1969);
20. Каймак Геннадий Иванович (1969 - 1971, кап. 1 ранга);
21. Махлай Виктор Петрович (1980? - 1981?, кап. 1 ранга, контр-адм.);
(29-я дивизия подводных лодок ТОФ). 
22. Симоненко Сергей Викторович (1993 - 04.1996, контр-адм.);
(31-я Краснознаменная дивизия подводных лодок)
23. Ясеневенко Виктор Григорьевич (…1982…);
24. Шевченко Анатолий Иванович (1985 - 12.1987, кап. 1 ранга, контр-адм.);
(33-я дивизия подводных лодок -второго формирования)
25. Малярчук Богдан Михайлович (28.12.1984 - 23.07.1986, контр-адм.);
(35-я дивизия подводных лодок).
26. Рыбалко Леонид Филиппович (1962 - 1964, контр-адм.);
(37-я отдельная Краснознаменная дивизия подводных лодок БФ).
27. Ящук Владимир Степанович (05.1999 - 01.12.2001, контр-адм.).
(40-я Краснознаменная ордена Ушакова I-й степени дивизия подводных лодок СФ. Базирование: 
Екатерининская гавань)
28. Безкоровайный Владимир Герасимович (1984 - 1988, контр-адм.
(41-я дивизия подводных лодок СФ).
29. Захаренко Михаил Георгиевич (1988 - 1990);
30. Сиденко Константин Семенович (1994 - 11.1996, контр-адм.);
(45-я дивизия подводных лодок ТОФ).

163



\

Додаток ХVІІ. Документи по призову з запасу на посаду командира підводного 
човна ВМС України (1995 р.)

А/ Запит з відділу кадрів:
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Б/ Подання на призов з запасу:
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Додаток ХVІІІ. Перелік згаданих імен.

А
1. Абакумов 
2. Аббот І.А. 
3. Абрамов Н.Д.
4. Аветов М.І. 
5. Агафонов В.М.
6. Адамович М.І. 
7. Аквілонов 
8. Александровський І.Ф. 
9. Альфред, король 
10. Аммон І. 
11. Андреєв А.В. 
12. Анікін О.Є. 
13. Антонович В.Б. 
14. Антошечкін Б.П. 
15. Апостолов Д. 
16. Ардагаст, цар 
17. Арістотель 
18. Аркас М.М. 
19. Архіпов А.А. 
20. Архипенко В.В. 
21. д’Асколі Е.Д. 
22. Аскольд, князь 
23. Айдаров 
24. Аш 
25. Ащурков В. 
 
Б
26. Бабаджанян А.Х. 
27. Багер В. 
28. Багранов 
29. Багров 
30. Бадртдінов Р. 
31. Баженов Н.Н. 
32. Базилевський С.А. 
33. Балабін В.В. 
34. Балашов В.І. 
35. Бар Ж. 
36. Барбер 
37. Барковський Д. 
38. Батир 
39. Бахірєв В.М. 
40. Башков Г.І. 
41. Бездєтнов Т.Ф. 

42. Безкоровайний В.Г. 
43. Беклемішев М.М. 
44. Бекон Р. 
45. Белащенко Т.
46. Берзін А.С. 
47. Берест О.П. 
48. Берінгер І.Г. 
49. Бернгам 
50. Берх В.М. 
51. Бєлкін 
52. Бєлов М.І. 
53. Бєлов О. 
54. Бєлоглазов І.А. 
55. Бєлоокий М.С. 
56. Бєляєв О. 
57. Бістром К.Р.  
58. Бірільов 
59. Биховський І.А.
60. Бланшар Г. 
61. Близнюк І.А. 
62. Блюменталь
63. Блюхер В.К. 
64. Бобрович В.О. 
65. Богданов А.
66. Боголюбський Андрій, князь 
67. Бож, цар 
68. Боженко Л.К. 
69. Большаков І.Х.
70. Бондарев О.Р. 
71. Бондаренко Г.А. 
72. де Боплан Г.Л.
73. Бордес Л. 
74. Бореллі 
75. Борисов В.С. 
76. Бородулін В.С. 
77. Боткін А.С. 
78. Бочаров
79. Боше А. 
80. Брежнєв Л.І. 
81. Брисов В.І. 
82. Бровцин А.В. 
83. Бронніков І.І. 
84. Бубнов І.Г.
85. Буковський Ю.В. 
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86. Бурачек П. 
87. Бурачек С.О. 
88. Бурда Я. 
89. Булах М. 
90. Бурмаков І.Д.
91. Бурн В. 
92. Буряченко А.Я. 
93. Бюшке 
94. Бюшнель Д. 

В
95. Василенко І.В. 
96. Васильєв А.С. 
97. Васильєв О.В. 
98. Васнєвський Б.
99. Вакуленко Е. 
100. Варенцев А.М. 
101. Варицький Г.В. 
102. Ватутін М.Ф. 
103. Валеруа 
104. Валігорський А.Ж. 
105. Вальтуріо Р. 
106. Вдовиченко Д.Д. 
107. Вебер М. 
108. Величко І.І.  
109. Вердеревський Д.Н. 
110. Вернадський В.І. 
111. Верховський П.П. 
112. Вількицький Б.А. 
113. да Вінчі Леонардо
114. Вітгефт В.К.
115. Висоцький В.С. 
116. Високолов М.Є. 
117. Вишняков В.О. 
118. Владимиров П.Я. 
119. Власов П Є. 
120. Власьєв С.В. 
121. Вудворд С. 
122. Воінов М. 
123. Войницький 
124. Волкер М.Д. 
125. Волков А.
126. Волконський М.О. 
127. Володарський В. 
128. Володимир Великий, князь 
129. Воложинський М. 
130. Вшивцов В. 

Г
131. Габсбурги, австр. імператори 
132. Гаврилов І.А. 
133. Гавришкевич П.В. 
134. Гаген 
135. Гагкаєв О. 
136. Гадон А.С. 
137. Гадяцький В.
138. Гайчман І. 
139. Галленшмидт М.
140. Гамалія П. 
141. Гамберіні К. 
142. Гамбетта Л. 
143. Гамей В.І. 
144. Гамільтон, лорд
145. Ганне О. 
146. Гапотченко В.Х. 
147. Гардер А. 
148. Гарібальді Д.
149. Гаррі Б. 
150. Гарле Ф. 
151. Гармаш В.Р. 
152. Гарсоєв А.Н. 
153. Гарута П.Є. 
154. Гаусман Б.Ф. 
155. Герасименко А.Л. 
156. Герман В. 
157. Герцог Х., президент 
158. Герн О (К). Б. 
159. Гібельхаузен 
160. Глаголєв Є.П. 
161. Гладніков В. 
162. Глоба Я.М. 
163. Глушко В.П. 
164. Глушков А. 
165. Гніздило В.М.
166. Говоров Л.О. 
167. Голота Я.М. 
168. Голуб Й. 
169. Голубовський 
170. Гончарук О.Л. 
171. Гооге П.І. 
172. Горбунко Ю. 
173. Горшков С.Г. 
174. Гостєв В.М. 
175. Гостьєв В.Г. 
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176. Графов М.М. 
177. Грачов К.М. 
178. Греве М.Р. 
179. Гріфтьє М. 
180. Гринєвський К.І. 
181. Грицевич М. 
182. Гришечкін В. 
183. Гришин-Миронов С.В. 
184. Грищенко П.Д. 
185. Грушевський М.С.
186. Губе К.Д.
187. Гудима М.О.
188. Гузь Р.Р. 
189. Гумільов М.С. 
190. Гурко М.Л. 
191. Густлофф В. 
192. Гущин Н.І. 
193. Гущин Г.Ф. 
194. Гюбер Г. 

Д
195. Давидов І. 
196. Данілін В.А.
197. Данілов А. 
198. Данильченко М.Ф. 
199. Дасько І.А. 
200. Дахно О.Г. 
201. Дашкевич 
202. Дворніченко 
203. Девятко О.Д. 
204. Джані Л. 
205. Джевецький С.К.
206. Джейн Ф.
207. Дегтяр В.Г.
208. Дегтярьов А.А. 
209. Дей. Д. 
210. Декан-Гейндрікс 
211. Деминський Н.С. 
212. Деніц К.
213. Денисенко В.А. 
214. Дерикот А.О. 
215. Дибенко П.Є. 
216. Дигало В.А. 
217. Дикін А.П. 
218. Дицький М.П. 
219. Дмітрієв В.І.
220. Дмітрієв В. 

221. Дмитрієв Б.Д.. 
222. Дмитров О.
223. Довженко В.М. 
224. Домнін С. 
225. Домосканов А.С. 
226. Донський А.Г. 
227. Дорогодин М.Ф. 
228. Доценко А.Г. 
229. Доценко В.Д. 
230. ван Дреббель К. 
231. Дружинін Я. 
232. Дубов Ю.І. 
233. Дубяга І.Р. 
234. Дудкін М.М. 
235. Дудоров Б.П

Е
236. Еквіль Р. 
237. Ензейхауер Д., президент 
238. Ереншельд 
239. Ефенді Є. 

Є
240. Єгипко М.П.(дон Матіс) 
241. Єгоров М.О. 
242. Єгоров А. 
243. Єгоров І.  
244. Єгоров О.Є. 
245. Єкименко А.
246. Єлєзов М. 
247. Єременко В. 
248. Єременко О.П. 
249. Єрмілкін М.І. 
250. Єрмоленко С.М. 
251. Єсепчук В.М. 

Ж
252. Жарнаков О.Ф. 
253. Жвирждовський 
254. Жуков Г.К. 
255. Жуков Г.В. 
256. Жуков І.М. 
257. Журавін О.М. 
258. Журов В. 
259. Жильцов Л.М. 
260. Жирних В. 
261. Журавльов М. 
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З
262. Завойко Г.С. 
263. Загоруйко А.І. 
264. Задоха Г.А. 
265. Заковенко І.С.
266. Заложко Я.І. 
267. Замислов О.Д. 
268. Заозьоров В.Ф. 
269. Захаренко М.Г. 
270. Захаров П.Т. 
271. Захарченко А.С. 
272. Зашкільняк Л.О.
273. Звершановський В.І.  
274. Звєрєв О. 
275. Звєрєв М.В. 
276. Зелик Є.К. 
277. Змаєвич М.Х. 
278. Зоп О.Р. 
279. Зубарєв О.В. 
280. Зубченко В.І. 
281. Зуєв В.М. 
282. Зуєв Л.Є. 

І
283. Іваненко М.В. 
284. Іванов В. 
285. Іванов М.Т. 
286. Іванов В.П. 
287. Іванов Л.М. 
288. Ілларіонов Г.І. 
289. Іогансон А.А. 
290. Ісайченко П.І. 
 
К
291. Кабаков А.С. 
292. Кабардін І. 
293. Кадеровський 
294. Казьмін В.М. 
295. Каймак Г.І. 
296. Калинін 
297. Калініченко Є.Ф. 
298. Калініченко О.О. 
299. Калугін П.Б. 
300. Каминін Ф.П. 
301. Камімура Х. 
302. Кантарія М.В. 
303. Каплинський Г.І. 

304. Каракай С.О. 
305. Карабажаков Ю.С. 
306. Карбовський Г. Є. 
307. Каришев А.А. 
308. Каришев І.І.   
309. Касьянов Г.С. 
310.  Карелін-Романишин  О.  (Орест 
Перший, король) 
311. Карпов 
312. Карпенко А.Н. 
313. Карпенко А.Л. 
314. Касатонов І. 
315. Качмар В. 
316. Кемпбель 
317. Кербер (Коровін) Л.Б. 
318. Кефалі І. 
319. Кириллов М.І. 
320. Китицін М.О. 
321. Кий, князь 
322. Клігман О. 
323. Клименко А.І. 
324. Клименко П.Д. 
325. Климент VІІІ, папа
326. Клиндух М.І. 
327. Клокачев 
328. Клочковський В.Є.
329. Клюєв О.В. 
330. Князєв О.Г. 
331. Кобелєв Г.І. 
332. Кобзар В.І. 
333. Кобич 
334. Ковалевський Г.Г. 
335. Коваленко С.І. 
336. Коваленко Г.Д. 
337. Коваленко П.П. 
338. Коваленко А.
339. Коваленко О. 
340. Ковальський М.Л
341. Ковальов Є.Г. 
342. Ковков Б.П. 
343. Ковтун В.І. 
344. Козелков В.Т. 
345. Козін В.В. 
346. Козленко А.В. 
347. Кокрен 
348. Колбасьєв Є.В. 
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349. Колбін В.В. 
350. Колесніченко С.В. 
351. Коломієць І.С. 
352. Колчак О.В. 
353. Комулео Александро
(Комулович Олександр)
354. Кондаков В.І. 
355. Конєв О.В. 
356. Коновалов В.К. 
357. Коновалов О. 
358. Коновалов О.А. 
359. Кононенко А.С. 
360. Копшарь Н.Н. 
361. Корень К.М. 
362. Корічка Ф. 
363. Корольов С.П. 
364. Коротін О.В. 
365. Коротицьких В.В. 
366. Корт Ван 
367. Костенко В.П. 
368. Костович О.С. 
369. Костров М.М. 
370. Косткін 
371. Костюшко В.М. 
372. Котов І.Т. 
373. Кохаль Т.М. 
374. Коцегуб М. 
375. Кошкарьов Н.Д. 
376. Кравцевич В. 
377. Кравченко В. 
378. Кравченко В.А. 
379. Кравченко О. 
380. Кравчук Л.М. 
381. Кравчук В. 
382. Кравцов Г.І. 
383. Кравцов В.М. 
384. Крапивко М.Ф. 
385. Кремінський В.А. 
386. Кривих М.І. 
387. Криворучко Я.І. 
388. Крикуненко О.М. 
389. Крузенштерн І.Ф. 
390. Крукстон І.О. 
391. Крупп 
392. Кручінін О.Л. 
393. Крюйс К.І. 

394. Крючков А.С. 
395. Крючков Ю.С. 
396. Ксеркс, цар 
397. Куашев В. 
398. Кудряшов 
399. Кузнєцов Д. 
400. Кузнєцов А.В. 
401. Кузьменко В.А. 
402. Кузьменко А.В. 
403. Кулаковський В.О. 
404. Куліков А.П. 
405. Кульбакін М.Я. 
406. Куришев В.Є. 
407. Кучеренко І.Ф. 
408. Кучинський А.І. 
409. Кучма О.В. 
410. Кушнір В.П. 
 
Л
411. Лабзін В.М. 
412. Лазарєв А.А. 
413. Лазаренко Ф.М. 
414. Лайніс А. 
415. Лебедько В.Г. 
416. Левассер Ж.Ф. 
417. Левицький П.П. 
418. Лезовський О.М. 
419. Ленерт фон Теттероде 
420. Ленін А.І. 
421. Леонов В.А. 
422. Леп’явко С. 
423. Лейк С. 
424. Летучий В.О. 
425. Лещановський Л. 
426. Лі О. 
427. Ліпгарт І.О. 
428. Лісіцин В.В. 
429. Лигнєєва В.М. 
430. Липа Ю.І. 
431. Лисенко М.І. 
432. Лисовський О.Й. 
433. Лисянський Ю.Ф. 
434. Лобас Ф.Є. 
435. Лободенко В.В. 
436. Лозинський А.Ф. 
437. Локвуд Ч. 
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438. Локтюшев С. 
439. Ломоносов М.В. 
440. Лопаткін С.М. 
441. Лопсарь П.Т 
442. Лохов В.А. 
443. Лубенець А.В. 
444. Лук’янов Я.І. 
445. Лунін М.О. 
446. Лупаков Є.О. 
447. Луполовер О.М. 
448. Лушніков Б.О. 
449. Лясота Е. 
450. Ляшенко П.І. 

М
451. Макаров С.О. 
452. Макаренко А.І. 
453. Макаренко М.С. 
454. Македонський Олександр,
 імператор
455. Макеєв В.П. 
456. Маковецький М. 
457. Максімов В.А. 
458. Максимович М. 
459. Маланченко П.П. 
460. Мала Д.Л. 
461. Малінін Б.М. 
462. Малиновський Р.Я. 
463. Малков В.В. 
464. Мальцев А.О. 
465. Малярчук Б.М. 
466. Мамчак М. 
467. Манвильєттв Д. 
468. Маракулін В.А. 
469. Марат 
470. Маринеско О.І. 
471. Марицький О.Т. 
472. Марті 
473. Марченко А. 
474. Марченко Р. 
475. Маршалл 
476. Маслєнніков Т. 
477. Матанцев Л.В. 
478. Матвієнко Т.Є. 
479. Матисен 
480. Мацієвич Л.М. 
481. Махлай В.П. 

482. Мельник І. 
483. Мельник І.К. 
484. Меркушев В.А. 
485. Мерсьєнні М. 
486. Мерцалов Ф.І. 
487. Мерчун М.Є. 
488. Мезьєр А. 
489. Мейєр Ф.Т. 
490. Менглі-Гірей, хан 
491. Мещеряков В.В. 
492. Міллер Е.
493. Міллер 
494. Міляєв І.К. 
495. Мінтон Д. 
496. Микола ІІ, імператор 
497. Милованов А. 
498. Минаков А. 
499. Мисюк К.П. 
500. Михайлов Д. 
501. Михайлов Т.Г. 
502. Михалевський О. 
503. Могилевський С. С. 
504. Моісеєв О.
505. Молдованов Л. 
506. Молчанов І.М.
507. Монжері 
508. Мормуль Н.Г. 
509. Морозов П.Ф. 
510. Моролф 
511. Морський (Могила) І. Т. 
512. Мосячкин В.О. 
513. Мотовілов В.А. 
514. Моцак М.В. 
515. Мужель Бей 
516. Мухаметшин І. 

Н
517. Наварський А. 
518. Наймушин А.С. 
519. Наливайко С. 
520. Нальотов М.П. 
521. Настенко С.В.
522. Нахімов П.С. 
523. Немітц О.В. 
524. Нечипуренко В.С. 
525. Нещерет О.І. 
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526. Ніколаєв Є.О. 
527. Ніколаєв О. 
528. Ніколаєнко А.С. 
529. Ніконов Є. 
530. Ніксон Р., президент 
531. Нільсон 
532. Никитченко Н.А. 
533. Новиченко К.П. 
534. Норденфельдт 
535. Норштрем 
536. Носачев В.Г. 
537. Носенко І.І. 
  
О
538. Обіух З.Л. 
539. Овчинніков В.І. 
540. Одінцов І.І. 
541. Ожима А.Н. 
542. Окунєвський Я. 
543. Олег, князь 
544.  Олександр  (Ольгердт),  князь 
545. Олександр ІІІ, імператор 
546. Олейниченко П.І. 
547. Олелько Другий, король 
548. Олійників О.С. 
549. Ольшанський К. 
550. Онєгін С.М. 
551. Оплачко В. 
552. Орєхов І.І. 
553. Оришковський Я. 
554. Осборн 
555. Осіпов Я.І. 
556. Осіпов С.В. 
557. Осипенко Л.Г. 
558. Ощепков В.Г. 

П
559. Павленко С.К. 
560. Павлович К.С. 
561. Павловський А. 
562. Павловський Ю.В. 
563. Пайєрн 
564. Панарін Г.С 
565. Панін Ф.П. 
566. Паньонко І.М. 
567. Панченко В.К. 

568. Панченко М.А. 
569. Папен Д. 
570. Парамошкін П.І. 
571. Паруцький М.В. 
572. Пархомюк І.Л. 
573. Пєсков Є.К. 
574. Перетейко С.М. 
575. Петерсон К.Я. 
576. Петрашевський М.А. 
577. Петренко І.Я. 
578. Петренко Л.І. 
579. Петренко О.Л. 
580. Петренко В.Н. 
581. Петро Перший, цар 
582. Петров І.Є. 
583. Петров М.П. 
584. Петров О.Д. 
585. Підгаєцький В. 
586. Підгорний 
587. Піменов В.І. 
588. Пічурин А.А. 
589. Пирогаст, цар 
590. Пироженко С. 
591. Пикулик М.І. 
592. Плакса В.М. 
593. Платто 
594. Плотто А.В. 
595. Плюснін В.Д. 
596. Пляченко Ю.О. 
597. Побийпича О.І. 
598. Погодаєв В.А. 
599. Подолецький О. 
600. Поздняков О.В. 
601. Полікрушко І. 
602. Поліщук В.А. 
603. Положій І.В. 
604. Полоус Ф., гетьман 
605. Полевой (Польовий) Н. 
606. Полюхович Г.І. 
607. Поляков В.Н. 
608. Полянський А.Д. 
609. Попов В.М. 
610. Потапов М.І. 
611. Протопопов В.В. 
612. Поцелуєв Л.М. 
613. Пригунков М.П. 
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614. Приходько Б.Ф. 
615. Псальтоглу Г. 
616. Пустовойтенко М.К. 
617. Пфайфер В. 
618. Пчелинцев Б.Г. 

Р
619. Рааб-Тілен 
620.  Раводановський  (Ромоданівсь-
кий С.А.)  
621. Ракоїд С.Я. 
622. Распопов О.Т. 
623. Рекіш С. 
624. Рєдкошеєв Н.А. 
625. Рєзанов М.П. 
626. Різніч І.І. 
627. Ріковер Х. 
628. Рибалко Л.П. 
629. Рижук О.Л. 
630. Ро Т. 
631. Романова М.Ф., імператриця 
632. Романенко П.М. - 131
633. Руберовський К.І. 
634. Рудаков Ю.А. 
635. Руденко М.П. 
636. Руднік А.І. 
637. Рудольф ІІ, імператор 
638. Рукавіцин М.П. 
639. Рулюк А.А. 
640. Рутковський 
641. Рюрик, князь 
642. Рябінін С. 
643. Рясик О. 
  
С
644. Сабор 
645. Саваровський 
646. Савич-Дем’янюк В.І.
647. Савін Ю. 
648. Савицький М.С.
649. Савченко В. 
650. Савченко М.О. 
651. Сагайдачний П.К., гетьман 
652. Садовніков М. 
653. Саєнко І.Є. 
654. Саймонс 
655. Сальніков 

656. Сальніков В. 
657. Саудан 
658. Сахаров А.Д. 
659. Семашко С. 
660. Сергійчук В.І. 
661. Сердюк І.К. 
662. Серяков І.І. 
663. Сіренко М.С. 
664. Сірко І. 
665. Сиденко К. С. 
666. Сидоренко І. О. 
667. Сидоренко В.Д. 
668. Сидоренко В.І. 
669. Сидоренко С.П. 
670. Сидорук Д.Г. 
671. Симоненко С. 
672. Симоненко С.В. 
673. Скаткін М. 
674. Скілл 
675. Скриванов Г.Є. 
676. Славір 
677. Смєлков О. 
678. Смірнов П.А. 
679. Смолянніков С. 
680. Смолярчук П.П. 
681. Соколов В.Є. 
682. Соколов О. 
683. Соколов В.В. 
684. де Сон 
685. Солдатов Я.С. 
686. Солов’йов І.С. 
687. Сологуб В.Л. 
688. Соррентіно 
689. Сорокін А.І. 
690. Сорокін В.М. 
691. Сорокін Ф.О. 
692. Спиридонов М. 
693. Сприщевський В.Ю. 
694. Сталін І.В. 
695. Стаханов О.М. 
696. Степаненко І. 
697. Степаненко (Степаненков) Д. 
698. Стеценко В.О. 
699. Стефанович Т.Є. 
700. Стефанішин-Пайпер Х. 
701. Стольбранд 
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702. Сулима І., гетьман
703. Супруненко В.
704. Сурнін В.М. 
705. Сухорученко І.Є. 

Т
706. Таламанов П.Н. 
707. Тараканов В.Ф. 
708. Тарас А.Є. 
709. Тарле Є.В. 
710. Тарушенко О.А. 
711. Татунець С.А. 
712. Тек 
713. Телешев 
714. Тельнов Ю.І. 
715. Терешин В.І.
716. Терещенко П.П. 
717. Терлецький К.Ф. 
718. Тец Г.А. 
719. Тітков А.Ф. 
720. Тимошенко Р.Л. 
721. Тимошенко С.К. 
722. Титаренко М.Н. 
723. Титаренко Г.О. 
724. Ткалич В.Т. 
725. Ткаченко А.П. 
726. Ткачов Г. 
727. Того Х. 
728. Токаревський Л.В. 
729. Толбухін Ф.І.
730. Толстой Л.М. 
731. Томашевський 
732. Томсон 
733. Торгованов 
734. Торсунов Б.П. 
735. Тоцький А.Т. 
736. Тощевиков А.Н.
737. Трегуба С. 
738. Третьяков П.Є. 
739. Трифонов С.Н. 
740. Трусов Г.М. 
741. Трубецький В.В. 
742. Трипільський О.В. 
743. Трумен Г., президент 
744. Трунін А.
745. Туквачинський А.П.
746. Тумасов 

747. Тучков 
748. Тьєдер М.М. 
У
749. Уард (Уайт?) Томас 
750. Ульянов А.Ф. 
751. Умястовський Г.І. 
752. Урєзченко В.С. 
  
Ф
753. Фадєєв М.О. 
754. Фарков С. 
755. Фартушний І.Ф. 
756. Федоренков О.О. 
757. Федорович М.О. 
758. Федосов О. 
759. Федотов А.А. 
760. Фемістокл 
761. Філіппов М.П. 
762. Фомін С.М. 
763. Фомін С.О. 
764. Фор, цар 
765. Форселлес 
766. Фролов П.Г. 
767. Фролов Ю.І. 
768. Фурньє Р. 
769. Фурньє Ж. 
770. Фурман І.І. 
771. Фукідід 

Х
772. Хайдуков А. 
773. Харченко М.О. 
774. Хасімото М. 
775. Хватов А.В. 
776. Хейєрдал Т. 
777. Хірандані Д.М. 
778. Хивренко І.Т. 
779. Хименко О.С. 
780. Хлопицький С. 
781. Холланд Д. 
782. Хоменко Л.П. 
783. Хомчик С.С. 
  
Ц
784. Цар Б. 
785. Цибін О. 
786. Цвєтко В.П. 
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787. Цимбал Б. 
788. Цимбаленко В.І. 
789. Цимбалюк І.К. 
790. Циткін В. 
791. Ціолковського К.Е. 
 
Ч
792. Чабаненко О.Т. 
793. Чава Г.І. 
794. Чайкін Ф.Я. 
795. Чайковський І.І. 
796. Чаппіус 
797. Черевиченко Я.І. 
798. Чередниченко С. 
799. Черепанов С.П. 
800. Черниця Г.В. 
801. Черновський К. 
802. Черняк Т.С. 
803. Чічерий Л. 
804. Чичканов А.С. 
805. Чобітько А.І. 
806. Чумак В.І. 
807. Чумілін В.Г. 

Ш
808. Шадрич О.П. 
809. Шаньгін І.І. 
810. Шарапанюк П.К. 
811. Шварц В.С. 
812. Швебс Г.Ф. 
813. Шевченко А.І.
814. Шевченко В.Г. 
815. Шевченко Г.М. 
816. Шевченко Т.Г. 
817. Шелленберг 
818. Шеллінг Б.Е. 
819. Шереметьєв, граф 
820. Шибаков О.С. 
821. Шилкін О.О. 
822. Шильдер К.А. 
823. Шишка С. 
824. Шишкін Б.В. 
825. Шишкін Ю.В. 
826. Шкіль М.І.
827. Школенко М.П.  
828. Шняк С. 
829. Шпак Г.М. 

830. Шпигоцький А.Г. 
831. Шпірко В.А. 
832. Штеллінг Й. 
833. Штойбен 
834. Шубодьоров 
835. Шувалов А.С. 
836. Шугайло В.М. 
837. Шумаков В.О. 
838. Шумин П. 

Щ
839. Щегольський Б.С. 
840. Щенснович Е.М. 
841. Щербатюк Г.М. 
842. Щурій Р. 

Ю
843. Югов А.А. 
844. Юлдашев О. 
845. Юмашев І.С. 

Я
846. Яков І, король 
847. Яковенко Н. 
848. Янаєв 
849. Янович С.О. 
850. Яригін А.І. 
851. Ярослав Всеволодович, князь 
852. Ясеневенко В.Г. 
853. Ястребов Т.І. 
854. Ящук В.С. 

855. Brown (Броун)
856. Campbell (Кемпбл)
857. Csicsery Ladislaus
858. Gayer A. (Гайєр А.)
859. Holub Jozef
860. Hornyak Eugen Elder von Horn
861. Klaxon (Клаксон)
862. Leschanowsky Lothar
863. Lowell Thomas (Лоуелл Томас)
864. Michelsen (Міхельсен)
865. Newbolt (Ньюболт)
866. Pfeifer Wladimir
867. Schiirer (Шюрер)
868. Sims (Сімс)
869. Spiess (Шпіс)
870. Werner (Вернер)
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871. von Zop Orest Ritter

179


