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ПРОТИБОРЧІ КРАЇНИ
Афганська сторона Радянські війська
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ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЬ

 У грудні 1978 р. між СРСР і Демократичною республікою Афганістан (ДРА)У грудні 1978 р. між СРСР і Демократичною республікою Афганістан (ДРА)У грудні 1978 р. між СРСР і Демократичною республікою Афганістан (ДРА)
був укладений Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво. Стаття 4був укладений Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво. Стаття 4був укладений Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво. Стаття 4
цього Договору свідчила: «Високі Договірні Сторони, діючи в традиціяхдружбицього Договору свідчила: «Високі Договірні Сторони, діючи в традиціяхдружбицього Договору свідчила: «Високі Договірні Сторони, діючи в традиціяхдружби
та добросусідства, а також Статуту ООН, будуть консультуватися і за згодою обох сторінта добросусідства, а також Статуту ООН, будуть консультуватися і за згодою обох сторінта добросусідства, а також Статуту ООН, будуть консультуватися і за згодою обох сторін
вживати відповідних заходів з метою забезпеченнябезпеки, незалежностівживати відповідних заходів з метою забезпеченнябезпеки, незалежностівживати відповідних заходів з метою забезпеченнябезпеки, незалежності
та територіальної цілісності обох сторін».та територіальної цілісності обох сторін».та територіальної цілісності обох сторін».
Спираючись на цю статтю Договору афганське керівництво в 1979 році звернулося доСпираючись на цю статтю Договору афганське керівництво в 1979 році звернулося доСпираючись на цю статтю Договору афганське керівництво в 1979 році звернулося до
Радянського Союзу з проханням надати допомогу у захистізавоювань квітневої революціїРадянського Союзу з проханням надати допомогу у захистізавоювань квітневої революціїРадянського Союзу з проханням надати допомогу у захистізавоювань квітневої революції
і ввести в країну радянські війська. Це булопов'язано з різким погіршенням обстановки в країніі ввести в країну радянські війська. Це булопов'язано з різким погіршенням обстановки в країніі ввести в країну радянські війська. Це булопов'язано з різким погіршенням обстановки в країні
і розширенням збройноїборотьби урядових військ і формуваннями опозиціїі розширенням збройноїборотьби урядових військ і формуваннями опозиціїі розширенням збройноїборотьби урядових військ і формуваннями опозиції
Афганська війна 1979-1989 рр.. - Збройний конфлікт між афганськимиурядовими іАфганська війна 1979-1989 рр.. - Збройний конфлікт між афганськимиурядовими іАфганська війна 1979-1989 рр.. - Збройний конфлікт між афганськимиурядовими і
союзними радянськими військами, що прагнули зберегти вАфганістанісоюзними радянськими військами, що прагнули зберегти вАфганістанісоюзними радянськими військами, що прагнули зберегти вАфганістані прокомуністичнийпрокомуністичнийпрокомуністичний режим,режим,режим,
ззз одного боку,одного боку,одного боку, ііі мусульманськимафганськиммусульманськимафганськиммусульманськимафганським опором -опором -опором - ззз іншогоіншогоіншого...
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ЗАВДАННЯ БАТАЛЬЙОНУ

 У сформованій обстановці радянське керівництвоУ сформованій обстановці радянське керівництвоУ сформованій обстановці радянське керівництво
змушене було в липні 1979року направити дозмушене було в липні 1979року направити дозмушене було в липні 1979року направити до
Афганістану батальйон десантників під командуваннямАфганістану батальйон десантників під командуваннямАфганістану батальйон десантників під командуванням
підполковника В.І. Ломакіна (1-й парашутно-підполковника В.І. Ломакіна (1-й парашутно-підполковника В.І. Ломакіна (1-й парашутно-
десантний батальйон 345-го гв.Опдп, дислокувався удесантний батальйон 345-го гв.Опдп, дислокувався удесантний батальйон 345-го гв.Опдп, дислокувався у
Фергані). Завданням батальйону, що прибув на аеродромФергані). Завданням батальйону, що прибув на аеродромФергані). Завданням батальйону, що прибув на аеродром
Баграм, було «забезпечення безпеки приБаграм, було «забезпечення безпеки приБаграм, було «забезпечення безпеки при
можливій евакуації радянських громадян уможливій евакуації радянських громадян уможливій евакуації радянських громадян у
разі подальшого загострення обстановки в країні» 26, а такожразі подальшого загострення обстановки в країні» 26, а такожразі подальшого загострення обстановки в країні» 26, а також
охорона аеродрому, на якийохорона аеродрому, на якийохорона аеродрому, на який
прибула ескадрилья транспортних літаків Ан-12 зприбула ескадрилья транспортних літаків Ан-12 зприбула ескадрилья транспортних літаків Ан-12 з
радянськими екіпажами. Ця ескадрилья була надана афганськійрадянськими екіпажами. Ця ескадрилья була надана афганськійрадянськими екіпажами. Ця ескадрилья була надана афганській
стороні, длястороні, длястороні, для
«виконання повітряних перевезень в інтересах Афганістану». Че-«виконання повітряних перевезень в інтересах Афганістану». Че-«виконання повітряних перевезень в інтересах Афганістану». Че-
рез майжеп'ять місяців сюди ж, на аеродром Баграм,рез майжеп'ять місяців сюди ж, на аеродром Баграм,рез майжеп'ять місяців сюди ж, на аеродром Баграм,
стали прибувати і перші радянськівійськові формування.стали прибувати і перші радянськівійськові формування.стали прибувати і перші радянськівійськові формування.
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 Період перебування
радянських військ в Афганістані можна умовно розді - лити
на чотири періоди по пріоритетному виконання тих чи
інших завдань. 5



Перший період - грудень 1979 - лютий 1980 ВведенняПерший період - грудень 1979 - лютий 1980 ВведенняПерший період - грудень 1979 - лютий 1980 Введення
радянських військ вАфганістан, розміщення їх по гарнізонах,радянських військ вАфганістан, розміщення їх по гарнізонах,радянських військ вАфганістан, розміщення їх по гарнізонах,
організація охорони пунктів дислокації і різних об'єктів.організація охорони пунктів дислокації і різних об'єктів.організація охорони пунктів дислокації і різних об'єктів. 6



ВВЕДЕННЯ БОЄВИКІВ

Другий період - березень 1980 - квітеньДругий період - березень 1980 - квітеньДругий період - березень 1980 - квітень
1985 Ведення активних бойових дій, у1985 Ведення активних бойових дій, у1985 Ведення активних бойових дій, у
тому числі широкомасштабних, спільно зтому числі широкомасштабних, спільно зтому числі широкомасштабних, спільно з
афганськими з'єднаннями і частинами;робота зафганськими з'єднаннями і частинами;робота зафганськими з'єднаннями і частинами;робота з
реорганізації і зміцненню збройних сил ДРА.реорганізації і зміцненню збройних сил ДРА.реорганізації і зміцненню збройних сил ДРА.
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Я ПОВЕРНУСЯ, МАМА!Я ПОВЕРНУСЯ, МАМА!Я ПОВЕРНУСЯ, МАМА!
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РІШЕНЯ ООН ПО АФГАНІСТАНУРІШЕНЯ ООН ПО АФГАНІСТАНУ

 Різко погіршилася міжнародна обстановка. 14 січня
1980 Генеральна Асамблеязасудила дії СРСР в Афганістані і
зажадали виводу радянських військ з Афганістану. («За»
резолюцію 104 країни, «проти» 18, «утрималося» 18).
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ТРЕТІЙ ПЕРІОД ВІЙНИТРЕТІЙ ПЕРІОД ВІЙНИТРЕТІЙ ПЕРІОД ВІЙНИ

 Третій період - квітень 1985 - січень 1987 Перехід від активних дій переважнодо
підтримки афганських військ радянською авіацією, артилерією і
сапернимипідрозділами, застосування мотострілкових, повітряно-десантних і
танковихпідрозділів головним чином як резерв і для підвищення морально-
бойової стійкості афганських військ . Бойові операції
підрозділів спеціальногопризначення з припинення доставки зброї і боєприпасів
з-за кордону. Надання допомоги у розвитку збройних сил ДРА.
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ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРІОД ВІЙНИ

 Четвертий період - січень 1987 - лютийЧетвертий період - січень 1987 - лютийЧетвертий період - січень 1987 - лютий
1989 Підписання Міністром оборониСРСР директиви1989 Підписання Міністром оборониСРСР директиви1989 Підписання Міністром оборониСРСР директиви
на виведення військ (7 квітня 1988 р.). Початокна виведення військ (7 квітня 1988 р.). Початокна виведення військ (7 квітня 1988 р.). Початок
виведеннявійськ з Джелалабада (звиведеннявійськ з Джелалабада (звиведеннявійськ з Джелалабада (з
15 травня), Кабула (з 16 травня). Завершення15 травня), Кабула (з 16 травня). Завершення15 травня), Кабула (з 16 травня). Завершення
виведення (15 лютого 1989 р.)виведення (15 лютого 1989 р.)виведення (15 лютого 1989 р.)
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ТІЛЬКИ ВПЕРЕД
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КОЖЕН ДЕНЬ ВІЙНИ КОШТУВАВ 10-11 МКОЖЕН ДЕНЬ ВІЙНИ КОШТУВАВ 10-11 МКОЖЕН ДЕНЬ ВІЙНИ КОШТУВАВ 10-11 М
ЛН. РУБЛІВ.ЛН. РУБЛІВ.ЛН. РУБЛІВ.
РАДЯНСЬКА АРМІЯ ВТРАТИЛАРАДЯНСЬКА АРМІЯ ВТРАТИЛАРАДЯНСЬКА АРМІЯ ВТРАТИЛА
118 - ЛІТАКІВ;118 - ЛІТАКІВ;118 - ЛІТАКІВ;
333 - ВЕРТОЛЬОТА;333 - ВЕРТОЛЬОТА;333 - ВЕРТОЛЬОТА;
147 - ТАНКІВ;147 - ТАНКІВ;147 - ТАНКІВ;
1314 - БМП, БМД, БТР;1314 - БМП, БМД, БТР;1314 - БМП, БМД, БТР;
433 - ЗНАРЯДДЯ І МІНОМЕТІВ;433 - ЗНАРЯДДЯ І МІНОМЕТІВ;433 - ЗНАРЯДДЯ І МІНОМЕТІВ;
12910 - АВТОМОБІЛІВ, ЛІТАКІВ12910 - АВТОМОБІЛІВ, ЛІТАКІВ12910 - АВТОМОБІЛІВ, ЛІТАКІВ
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БОЙОВИЙ
І ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД

 Бойовий і чисельний склад Обмеженого контингенту радянських ві-йськ (ОКСВ) в Республіці АфганістанБойовий і чисельний склад Обмеженого контингенту радянських ві-йськ (ОКСВ) в Республіці АфганістанБойовий і чисельний склад Обмеженого контингенту радянських ві-йськ (ОКСВ) в Республіці Афганістан
не був постійним. У березні-квітні 1980 року до його складу входили:: управління 40-ї арміїне був постійним. У березні-квітні 1980 року до його складу входили:: управління 40-ї арміїне був постійним. У березні-квітні 1980 року до його складу входили:: управління 40-ї армії
з частинами забезпечення іобслуговування, 4 дивізії (три мотострілецькі і одна повітряно-десантна), 5з частинами забезпечення іобслуговування, 4 дивізії (три мотострілецькі і одна повітряно-десантна), 5з частинами забезпечення іобслуговування, 4 дивізії (три мотострілецькі і одна повітряно-десантна), 5
окремих бригад (у тому числі десантно-штурмова, 3-х батальйонного складу), 4окремих бригад (у тому числі десантно-штурмова, 3-х батальйонного складу), 4окремих бригад (у тому числі десантно-штурмова, 3-х батальйонного складу), 4
окремих полку, трубопровідна бригада, бригада матеріального забезпечення і деякі інші частиниокремих полку, трубопровідна бригада, бригада матеріального забезпечення і деякі інші частиниокремих полку, трубопровідна бригада, бригада матеріального забезпечення і деякі інші частини
і учрежденія69. В авіації налічувалося 7 полків - змішанийавіаполк, 3 вертолітних полку,і учрежденія69. В авіації налічувалося 7 полків - змішанийавіаполк, 3 вертолітних полку,і учрежденія69. В авіації налічувалося 7 полків - змішанийавіаполк, 3 вертолітних полку,
2 авіаполку винищувачів-бомбардувальників,винищувальний авіаполк і2 авіаполку винищувачів-бомбардувальників,винищувальний авіаполк і2 авіаполку винищувачів-бомбардувальників,винищувальний авіаполк і
3 окремих вертолітних ескадрильї, доданімотострілецької дивізії.3 окремих вертолітних ескадрильї, доданімотострілецької дивізії.3 окремих вертолітних ескадрильї, доданімотострілецької дивізії.
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ВИКОНАНА ОПЕРАЦІЯ

 Усього ж за
роки війни прикордонні підрозділи в Афганістані провели 1
113 операцій. Було знищено понад 41 тисячі заколотників,
захоплено в полон близько 20 тисяч, знищено
і захоплено зброї - 20334 одиниці, боєприпасів -3023000,
автотранспорту - 742. Через Афганістан пройшло понад
62 тисячприкордонників, 22
тисячі нагороджені орденами і медалями, 7 чоловік
удостоєні звання Героя Радянського Союзу (двоє
- посмертно76. 518військовослужбовців прикордонних війс
ьк погібло77.
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КІНЕЦЬ ВІЙНІ

 14 квітня 1988 в Женеві було підписано угоди з
політичного врегулювання
положення навколо Афганістану. 15
травня вони вступили в силу. Була
досягнута домовленість чотиристороння про терміни
і графік виведеннярадянських військ з
Афганістану протягом 9 місяців

7 квітня
1988 міністр оборони СРСР Маршал Радянського Со
юзу Д. Язов підписав директиву, яка
визначала порядок виведення військ з Афганістану та
забезпечення їх безпеки на марші. 17



ДОРОГА ДОДОМУ
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