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АНОТАЦІЯ 

 

Фролов С. М. Створення та розвиток частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 

наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2018. 

У дисертації на основі вивчення праць радянських, українських і 

зарубіжних дослідників, архівних та опублікованих документів і 

матеріалів, мемуарної літератури та низки інших джерел показано стан 

наукової розробленості теми, розкрито процес та узагальнено досвід 

створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у 1953–1992 рр.  

У роботі досліджено зарубіжний і радянський досвід зародження 

та становлення флотських розвідувально-диверсійних сил, розроблення 

спеціального спорядження, озброєння і техніки для дій у підводному 

просторі, а також їх практичне використання під час Першої і Другої 

світових війн. 

Ідея використовувати водне середовище як шлях для скритного 

проникнення до об’єктів противника та проведення розвідувально-

диверсійних дій має давню історію. Вона певним чином була 

реалізована на Чорному морі під час російсько-турецької війни 1877–

1878 рр., коли з метою протидії переважаючому османському флоту 

Морське міністерство Російської імперії вперше у світовій практиці 

сформувало на р. Дунай спеціальну команду плавців-водолазів для 

розвідки місць базування ворожих кораблів та підведення під них мін. 

Дунайських плавців можна вважати першим підрозділом спеціального 

призначення Чорноморського флоту. 
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Проте, першість у створенні та результативному застосуванні 

професійних розвідувально-диверсійних підрозділів на морі належить 

Королівським військово-морським силам Італії. У ніч з 31 жовтня на 

1 листопада 1918 р. два італійських флотських офіцера інженер-

капітан 3 рангу Раффаєле Россетті та лейтенант медичної служби 

Раффаєле Паолуччі на керованій торпеді “Mignatta” приховано 

проникли в порт Пула та потопили австро-угорський лінійний корабель 

“Viribus Unitis”. Цей досвід продемонстрував спроможність військових 

флотів малими силами досягати результатів у протиборстві з 

переважаючим противником та дозволив вперше визначити основні 

завдання, що могли вирішувати водолази-розвідники у збройній 

боротьбі на морі: потайне знищення морських і берегових об’єктів 

противника та розвідка його узбережжя. 

Після Першої світової війни за італійським досвідом 

Великобританія та США почали активно формувати у складі своїх 

військових флотів штатні підрозділи спеціального призначення та 

створювати підводні спеціальні засоби для виконання диверсійно-

розвідувальних завдань. Вони активно використовувалися під час 

Другої світової війни на різних морських театрах воєнних дій. Але 

беззаперечне лідерство у цьому належало Італії, яка вперше у воєнно-

морській історії включила до органу військового управління флотом 

окремий спеціальний підрозділ, завданням якої було координація і 

забезпечення діяльності підрозділів спеціального призначення, а також 

розроблено й успішно застосовано водолазне спорядження, передусім 

дихальні апарати замкнутого типу, підводні засоби руху та підривні 

заряди.  

Досвід воєнних конфліктах другої половини ХХ ст. висвітлив 

розширення масштабу застосування іноземними флотами 

розвідувально-диверсійних сил і засобів – від узбережжя противника до 
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дій проти об’єктів у глибині його території, а також завдань, що 

покладалися на них у війні на морі – від розвідувально-диверсійних дій 

різного характеру до участі у блокадних діях з морського напряму, 

підтримки сухопутних військ, розвідки та розмінування берегової смуги 

на ділянках висадки морських десантів, проведення рейдових дій в тилу 

противника. Для їх виконання постала потреба опрацьовувати нові 

тактичні прийоми, мати спеціальну зброю та спорядження. У дисертації 

доводиться, що іноземний досвід певною мірою враховувався 

керівництвом радянського флоту у повоєнні роки під час визначення 

структури та завдань частин спеціального призначення розвідки, 

способів знищення ворожих бойових кораблів (суден), шляхів доставки 

до об’єктів дій та напрямів розвитку водолазного спорядження і 

спеціальних засобів.  

У Військово-Морському Флоті Радянського Союзу створення 

розвідувальних підрозділів спеціального призначення почалося на 

початку 30-х рр. ХХ ст. Цей процес був пов’язаний з розробленням 

індивідуальних рятувальних засобів для виходу моряків-підводників з 

аварійного підводного човна через торпедні апарати. Ідея використання 

засобів порятунку для бойового застосування належала військовим 

лікарям І. Савічєву і М. Кривошеєнку та військовому інженеру 

Г. Кролю, за ініціативою яких у 1938 р. на Тихоокеанському флоті було 

проведене перше спеціальне дослідницьке навчання з висадки 

легководолазів через торпедні апарати підводного човна у підводному 

положенні з коротким боєм, диверсією та їх поверненням на підводний 

човен. Подібне навчання було також проведене в 1940 р. у Севастополі, 

результати якого були визнані як важливі та необхідні для подальшої 

практичної реалізації. Однак цей досвід не набув належного розвитку 

внаслідок консерватизму радянського військово-морського керівництва 
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у питанні ролі підрозділів спеціального призначення у збройній 

боротьбі на морі та їх місця у системі флоту. 

Першою в СРСР суто флотською частиною спеціального 

призначення стала створена у вересні 1941 р. на Балтійському флоті 

Рота особливого призначення (РОП, командир лейтенант 

І. Прохватилов). У роки німецько-радянської війни її основними 

завданнями були: розвідка бойових кораблів і транспортів противника в 

базах, пунктах базування і в прибережних зонах, наведення на них 

ударних сил флоту; розвідка і знищення важливих об’єктів противника 

в прибережній зоні; розвідка районів висадки десантів і безпосередня 

участь в перших ешелонах висадки; взаємодія з партизанськими 

загонами і силами опору, їх постачання і керівництво ними; 

забезпечення висадки і ведення розвідки підрозділами агентурної 

розвідки; захоплення полонених та документів противника, підйом 

документів і зброї із затоплених ворожих кораблів та підводних човнів. 

На Чорному морі діяв розвідувальний загін особливого призначення 

(РЗОП, командир старший лейтенант С. Осіпов), сформований у березні 

1944 р. з 10 водолазів-розвідників. Цей підрозділ вів розвідку кораблів 

(суден) противника та наводив на них авіацію, підводні човни та 

торпедні катери, а також піднімав важливі документи та цінне 

обладнання із затоплених ворожих кораблів. Досвід бойового 

застосування радянських водолазів-розвідників засвідчив їх 

спроможність виконувати широкій спектр розвідувальних і диверсійних 

завдань в інтересах флотського та фронтового командування, які не 

можуть виконувати розвідувальні частини інших родів сил (військ) 

військово-морських сил. Проте, після завершення війни, незважаючи на 

очевидну потребу мати у складі військово-морських сил частини і 

підрозділи спеціального призначення, РОП і РЗОП восени 1945 р. були 

розформовані командуванням Головного штабу ВМФ СРСР з 
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формулюванням “за непотрібністю у мирний час”. З цієї ж причини 

напрацьовані розробки спеціальних технічних засобів, спорядження та 

озброєння для дій водолазів-розвідників у підводному просторі, також 

залишилися нереалізованими.  

Загалом, аналіз зарубіжного та радянського досвіду створення та 

застосування флотських частин (підрозділів) спеціального призначення 

у першій половині ХХ ст. засвідчив їх унікальність у вирішенні 

спеціальних завдань у збройній боротьбі на морі та, відповідно, потребу 

мати їх у складі флоту. Цей досвід став важливим фактором, що у 

1953 р. значно вплинув на відродження подібних частин у структурі 

розвідки радянського флоту.  

Розвиток частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у другій половині ХХ ст. відбувався в 

залежності від воєнно-політичної обстановки, зміни якої визначали 

трансформацію завдань, організаційно-штатну структуру та 

спрямованість заходів бойової підготовки. Відповідно до цього на 

Чорному морі були сформовані та і функціонували 6-й морський 

розвідувальний пункт (6-й МРП, 1953–1968 рр.), 17-а окрема бригада 

спеціального призначення розвідки (17-а обр СпП, 1968–1990 рр.) та 

1464-й розвідувальний пункт спеціального призначення  

(1464-й РП СпП, 1990–1992 рр.) Чорноморського флоту. 

В Радянському Союзі у повоєнні роки першу флотську частину 

спеціального призначення – 6-й МРП (командир капітан 1 рангу 

Є. Яковлєв), було відроджено у 1953 р. на Чорноморському флоті 

Місцем її дислокації став Севастополь, а з 1961 р., з метою забезпечення 

автономної та прихованої підготовки водолазів-розвідників до бойових 

завдань – о. Первомайський (поблизу Очакова). Фактичними 

передумовами до цього були початок “холодної війни”, розміщення 

країнами НАТО на Середземноморському театрі воєнних дій, який мав 
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стратегічне значення, тактичних і оперативно-тактичних ракетних 

комплексів з ядерними та хімічними боєголовками, атомних підводних 

човнів і літаків-носіїв ядерної зброї, систем постачання ядерних 

боєприпасів тощо. Це спонукало керівництво радянського флоту до 

пошуку адекватних сил і засобів для їх виявлення та негайного, у разі 

потреби, знищення. Такі завдання могли виконати лише спеціальні 

флотські розвідувально-диверсійні частини і підрозділи, які були б 

навчені використовувати водне середовище як шлях проникнення на 

ворожі об’єкти та мали б відповідні підготовку, озброєння й 

спорядження. Тому, основними завданнями новоствореного 6-го МРП 

були: ведення прихованого спостереження з води безпосередньо в 

портах та військово-морських базах противника; розвідка і диверсії на 

його узбережжі та під водою. Відповідно до цих завдань в 6-му МРП 

були створені два основні загони – розвідувально-диверсійний і 

розвідувальний. 

На формування 6-го МРП і підготовку її особового складу 

негативно впливали такі фактори: відсутність штатних підрозділів 

матеріально-технічного забезпечення, що відволікало від заходів 

бойової підготовки; відсутність спеціального водолазного спорядження 

та технічних засобів, що обумовлювало використання водолазів-

розвідників як звичайну військову розвідку чи розвідку морської піхоти; 

протиріччя серед військово-морського керівництва різних рівнів у 

питаннях призначення спеціальних частин у війні на морі та їх 

підпорядкування. Але, не зважаючи на ці труднощі, особовий склад  

6-го МРП практикою численних навчань довів свою унікальність у 

вирішенні спеціальних завдань як самостійно, так і спільно з іншими 

родами силами (військами) Чорноморського флоту, а також 

спроможність результативно діяти як окремий рід сил флоту.  
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У подальшому, розширення спектру завдань, що покладалися на  

6-й МРП, обумовив зміни в його організаційно-штатній структурі: для 

ведення радіотехнічної розвідки та забезпечення надійного 

двостороннього зв’язку між водолазами-розвідниками та об’єктом 

доставки був введений загін радіотелеграфістів і радіометристів; для 

випробування нових зразків спеціальної техніки, озброєння і 

спорядження створено навчально-випробувальну групу; нарощування 

присутності і бойового потенціалу флотів країн НАТО в регіоні, 

передусім Туреччини і 6-го флоту США в Середземному морі, зумовило 

потребу бути готовим виконувати завдання у тих регіонах і наростити 

бойові можливості, відповідно, розширити штат 6-го МРП до бригади.  

Новостворена 15 серпня 1968 р. 17-а обр СпП (перший командир 

капітан 1 рангу І. Алексєєв) у своєму складі вже мала такі бойові 

підрозділи: загін водолазів-розвідників; загін водолазів підводного 

мінування; загін водолазів радіо та радіотехнічної розвідки; роту 

спеціального радіозв’язку та роту зв’язку. Штатну чисельність бригади 

було збільшено у три рази: зі 128 до 412 осіб. Особовий склад  

17-ї обр СпП почав нести бойову службу на кораблях 5-ї оперативної 

ескадри в Середземному морі з метою вивчення театру воєнних дій, а в 

разі початку збройної агресії проти СРСР – бути готовими негайно 

приступити до виконання розвідувально-диверсійних завдань проти 

морських і берегових об’єктів противника, передусім ядерного нападу. 

Важливим завданням також були приховане проведення радянських 

підводних човнів через Чорноморські протоки до Середземного моря і у 

зворотному напрямку, участь у заходах протипідводно-диверсійного 

забезпечення, а також розвідка з морського напряму ворожих 

протидесантних загороджень і протидесантної оборони. 

Водолази-розвідники 17-ї обр СпП Чорноморського флоту 

першими почали виконувати спеціальні бойові завдання під час війни у 
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В’єтнамі, на Близькому Сході (1973 р.) та в Нікарагуа (1984 р.). Вони 

вели розвідку противника, знищували підводні, надводні і берегові 

об’єкти противника, розміновували суднохідні фарватери тощо. У 

мирний час на них вперше були покладені непритаманні їх 

призначенню завдання: участь в антитерористичних заходах на Кубі під 

час ХІ-го Всесвітнього фестивалю молоді і студентів (1978 р.), 

виконання підводних робіт на теплоході “Адмірал Нахімов”, який 

затонув біля Новоросійська (1986 р.) тощо. Загалом, 17-а обр СпП була 

єдиною в СРСР військовою частиною з таким широким колом завдань 

та відповідною організаційно-штатною структурою. Вона стала 

невід’ємною унікальною складовою у системі розвідки радянського 

флоту. 

У 1973 р. було остаточно визначено місце частини спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту в системі операцій ВМФ 

СРСР, зокрема, в перших операціях флоту. Водолази-розвідники 

повинні були вести розвідку і знищувати (виводити з ладу) ворожі 

морські об’єкти в пунктах постійного та маневреного базування ще до 

виходу їх у райони бойового призначення, а також важливі об’єкти 

берегової інфраструктури. 

Особливістю у підготовці особового складу водолазів-розвідників 

до виконання завдань за призначенням було те, що вона мала за мету 

приховане виведення їх у тил противника основними шляхами – 

повітряним та морським, передусім підводним, і спрямовувалася на дії 

як у звичайних кліматичних умовах, так і в умовах Заполярного кола.  

Відповідно до цього, а також у залежності від умов виконання 

завдань, розроблялися та вдосконалювалися спеціальне озброєння, 

водолазне спорядження та підводні засоби руху. Водолазами-

розвідниками Чорноморського флоту безпосередньо були випробувані: 

підводні засоби руху типу “Протей”, “Сирена” та “Тритон”; 
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індивідуальні дихальні апарати типу ІДА; навігаційні та гідроакустичні 

засоби для підводного плавання типу НПВ та МГВ; спеціальна зброя – 

спеціальний підводний пістолет (СПП-1) та автомат підводний 

спеціальний (АПС); парашут водолаза (ПВ-3) та багато іншого 

озброєння і спорядження. У період 1953–1992 рр. вони еволюціонували 

від загальноармійської зброї та примітивного індивідуального 

рятувального водолазного спорядження до спеціальної зброї, засобів 

розвідки та підводного зв’язку, підводних засобів руху, досконалого 

водолазного спорядження та повітрянодесантної техніки. Окремі їх 

зразки і сьогодні знаходяться на озброєнні частин спеціального 

призначення ВМС ЗС України.  

Наприкінці 1960-х – початку 1980-х рр. відмічається зростання 

кількості і масштабу навчань, а також їх ускладнення: від тактичних, що 

проводилися під керівництвом командування бригади, до флотських 

навчань Чорноморського та Північного флотів, оперативного та 

стратегічного рівнів із залученням підрозділів спеціального 

призначення інших видів збройних сил СРСР, внутрішніх військ МВС і 

КДБ. У період 1968–1989 рр. водолази-розвідники брали участь у 114-ти 

навчаннях тактичного, оперативного та стратегічного рівнів, які 

проводилися на теренах Закавказького, Одеського та Київського 

військових округів.  

Проте, 1 грудня 1990 р. 17-а обр СпП була переформована у  

1464-й РП СпП (командир капітан 1 рангу А. Карпенко). Його штатну 

структуру приведено у відповідність до штату розвідувального пункту. 

Цей період характеризувався політичною нестабільністю та 

економічною кризою в державі, відсутністю перспектив у особового 

складу частини у подальшій службі. Розпочалося вивезення військової 

техніки та призначення водолазів-розвідників на вакантні посади в інші 

розвідувальні пункти Північного та Тихоокеанського флотів. Ці умови 
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значно погіршили морально-психологічний стан військовослужбовців 

та членів їх родин і, відповідно, знизили інтенсивності бойової 

підготовки. У період 1990–1992 рр. водолази-розвідники брали участь 

лише у 4 навчаннях тактичного рівня. 

Заради збереження військової частини було вирішено звернутися 

до вищого керівництва України з проханням включити її до складу 

Збройних Сил України. 9 квітня 1992 р., завдяки чіткій і рішучій позиції 

командира і за підтримки усього її особового складу, з якого 85% 

офіцерів були росіяни, 1464-й РП СпП один з перших на 

Чорноморському флоті склав присягу на вірність народові України з 

дотриманням усіх законів і чинних військових статутів. Таким чином 

Україна отримала під свою юрисдикцію унікальну військову частину 

колишнього радянського військово-морського флоту зі штатною 

зброєю, військовою технікою, спеціальним спорядженням, комплектом 

керівних документів, а також з навченим особовим складом.  

У праці показано, що досвід набутий у 1953–1992 рр. став певним 

фундаментом, на якому почали розвиватися частини спеціального 

призначення ВМС ЗС України, а також сформульовано рекомендації 

щодо впровадження результатів дослідження у теорію і практику 

підготовки та розвитку українського військового флоту на сучасному 

етапі. 

Ключові слова: Військово-Морський Флот СРСР, частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту, 6-й 

морський розвідувальний пункт, 17-а окрема бригада спеціального 

призначення розвідки, 1464-й розвідувальний пункт спеціального 

призначення, водолази-розвідники, бойові плавці.  
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ANNOTATION 

 

Frolov S. М. Is creation and development of intelligence military 

units of the special forces of the Black Sea fleet (1953–1992). – Qualifying 

science work on the rights of the manuscript. 

Dissertation on the receipt of scientific degree of PhD of historical 

sciences after speciality 20.02.22 is military history. National defense 

university Ukraine of the name of Ivan Cherniahohovsky, Kyiv, 2017. 

In dissertation on the basis of study the soviet, Russian and Ukrainian 

and foreign researchers, archived materials and published documents and 

materials, memoir literature and row of other sources the state of scientific 

worked out of theme is shown, a process is exposed and experience of 

creation and development of intelligence military units of the special forces 

of the black Sea fleet is generalized in 1953-1992  

Foreign and soviet experience of forming and application of, 

development of the special forces, armament and technique is in-process 

investigational for actions in subsurface space, and also them the practical 

use during the First and Second World Wars. 

Idea to use a water environment as a way for secretive penetration to 

the objects of enemy and realization of reconnaissance-diversionary actions 

has old history. She was definitely realized at the Black seaside in the 

Russian-Turkish war-time 1877-1878, when with the aim of counteraction to 

the prevailing Turkish fleet of the Marine ministry of the Russian empire first 

in world practice formed on Danube the special command of swimmers-

divers for reconnaissance of basing places of hostile ships and tricking mines 

under them. The Danube swimmers where the first subdivision of the special 

forces of the Black Sea fleet. 

However, championship in creation and effective application of the 

professional reconnaissance-diversionary subdividing into belongs to Royal 
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Naval Forces of Italy. In night from October, 31 to November, 1 in 1918 two 

of Italian naval officers captain of 3 rank-engineer Raffaele Rossetty and 

lieutenant of medical service Raffaele Paoluchy on the guided torpedo of 

“Mignatta” hidden got to port of Pula and battleship of Austro-Hungary 

NAVY “Viribus Unitis”. This experience showed possibility of small naval 

forces to arrive at results in opposing with a prevailing opponent and allowed 

first to define basic tasks that could decide secret by combat divers in the 

armed fight at the seaside: elimination of marine and coastal objects of the 

enemy reconnaissance of his coast. 

After First World War after Italian experience Great Britain and USA 

began actively to form in their Navies regular subdivisions of the special 

forces and create the submarine special facilities for implementation of 

diversionary-reconnaissance tasks. They were actively used in the Second 

world war-time on the different marine theaters of war. But implicit 

leadership herein belonged to Italy that first in Naval history plugged the 

separate special subdivision in the Naval headhunters with tasks of co-

ordination and providing of activity of special forces subdivisions and also it 

is worked out diving equipment which was successfully applied, foremost 

respiratory vehicles of the reserved type, submarine facilities of motion and 

blasting charges.  

Experience war conflicts of the second half of ХХ century lighted up 

expansion of application scale of reconnaissance-diversionary forces and 

facilities foreign fleets - from the enemy coast to the actions against objects in 

the depth of his territory, and also tasks that was laid on them in war at the 

seaside - from the reconnaissance-diversionary actions of different character to 

participating in the blockade operating under marine direction, support of 

ground forces, secret service and mine clearing of coastal stripe on the areas of 

the marine landings, realization of raid actions at the rear of enemy. A 

necessity to work over new tactic, have the special weapon and equipment. In 
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dissertation it will be proved that foreign experience up to a point was taken 

into account by guidance of soviet fleet in post-war years during determination 

of structure and tasks of special military units, methods of elimination of 

hostile battle ships (ships), ways of delivery to the objects of actions and 

directions of development of diving equipment and special facilities.  

In Navy of Soviet Union creation of reconnaissance subdivisions of the 

special forces began at the beginning of 30th ХХ of century This process was 

related to development of individual rescue facilities for the exit of crews of 

submarines from an emergency submarine through torpedo-tubes. The idea of 

the use of rescue facilities for battle application belonged to the military 

doctors I. Savichev and М. Khrivosheenko also and military engineer G. 

Krol, on initiative that in 1938 on the Pacific fleet the first special research 

studies were conducted landing of divers through the torpedo-tubes of 

submarine boat in submarine position with a short fight, diversion and their 

return on a submarine. Similar training were also conducted in 1940. In 

Sevastopol the results of that were confessed as important and needed for 

further practical realization. However this experience purchased the proper 

development as a result of conservatism of soviet naval guidance the role 

subdivisions of the special operation forces in forces struggle at the seaside 

and their places in the system of fleet was not under stabled.  

First in the USSR especially by naval special operation forces became 

created in September 1941 on the Baltic fleet of company of the special 

operation forces (commander lieutenant I. Prohvatilov). In the years of 

German-soviet war the main tasks of company were: reconnaissance of 

enemies battle ships and transports in naval bases, basing points and in off-

shore zones, aiming on them of strike forces of fleet; reconnaissance and 

elimination of important objects of enemy are in an off-shore zone; 

reconnaissance of landings district and direct participating in the first 

echelons of landing; co-operating with guerrillas and forces of resistance, 
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their supply and guidance by them; providing of landing and conduct of 

humint; fascination of captive and documents of enemy, getting up of 

documents and weapon from the flooded hostile ships and submarine. The 

reconnaissance detachment of the special forces (commander lieutenant S. 

Оsipov), formed in March of 1944 by 10 divers, operated at the Black 

seaside. This subdivision conducted reconnaissance of (vessels) of enemy 

and pointed on them an aviation, submarine boats and torpedo-boats, and also 

lifted important documents and valuable equipment from the flooded hostile 

ships. Experience of battle application of soviet divers witnessed their 

possibility to execute to wide the spectrum of reconnaissance and 

diversionary tasks in interests of naval and front command, that can not 

execute reconnaissance units of other forces (troops) of naval forces. 

However, on completion of war, without regard to an obvious necessity to 

have special operation forces units and subdivisions of the special operation 

forces in the structure of naval forces, special operation forces units in 

autumn in 1945 were disembodied by the command of the Main staff of 

NAVY of the USSR with formulation “after the lack of need in a peace-

time”. The developments of the special technical equipments, equipment and 

armament turned out for the same reason are for the actions of divers in 

submarine space, also remained unrealized.  

On the whole, the analysis of foreign and soviet experience of creation 

and application of naval special operation forces units (subdivisions) in the 

first half of ХХ of century witnessed their unicity in the special tasks in the 

armed fight at the seaside and, accordingly, necessity to have them in 

structure a fleet. This experience became an important factor that in 1953 

considerably influenced on the revival of similar parts in the structure of 

secret service of soviet fleets intelligence.  

Development of special operation forces units of the Black Sea fleet in 

the second half of ХХ of century took place depending on a military-political 
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situation, the changes of that determined transformation of tasks, 

organizationally-regular structure and orientation of measures of the combat 

training. In accordance with it at the Black seaside were formed 6th marine 

reconnaissance point (1953–1968), 17th separate brigade of the special forces 

(1968–1990) and 1464th reconnaissance point of the special forces (1464th, 

1990–1992) of the Black Sea fleet. 

In Soviet Union in post-war years the first naval 6th special operation 

forces unit (Сommander was a captain of a 1 rank I. Iakovlev), it was born-

again in 1953 on the Black Sea fleet in Sevastopol became. And from 1961, 

with the aim of providing of autonomous and hidden preparation of divers to the 

combat missions – that was shift to the Pervomaysky Island. Actual pre-

conditions to it were beginning of “Cold War”, placing of NATO countries on 

the Mediterranean tactical land operational missile launchers with nuclear and 

chemical war-heads, nuclear submarines and air crafts with nuclear weapons, 

systems of nuclear supply e t.c. It induced guidance of Soviet Union Navy 

authorities to the search of adequate forces and facilities for their determinate 

and immediate, in case of necessity, elimination. These tasks could execute the 

special naval forces units and subdivisions, that would be taught to use a water 

environment as way of penetration on hostile objects and would have special 

preparation, armament and equipment, only. That is why the main tasks of 

accrued 6th special operation forces unit were: conduct of the hidden 

surveillance from water directly in ports and naval bases of the enemy; secret 

intelligence and diversions on his coast and under water objects. In accordance 

with these tasks two basic detachments were created in 6th special operation 

forces unit reconnaissance-diversionary and reconnaissance. 

On forming of 6th special operation forces unit and preparation of her 

personnel negatively such factors influenced: absence of regular logistical 

support subdivisions that distracted from the measures of the combat training; 

absence of the special diving equipment and technical equipments, that 
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stipulated the use of divers as ordinary military reconnaissance teams or 

reconnaissance marines; contradiction among naval authorities of different 

levels in the waters of mission of the special operation forces units in war at 

the seaside and their submission. But, not having regard to these difficulties, 

the personnel of 6th special operation forces unit by means practice of 

numerous studies led their unicity in the conducting of the special operation 

both independently, and jointly with other branches of the forces by troops of 

the Black Sea fleet, and also capabilities operate effectively to as a separate 

tipe of fleet of forces.  

In further, expansion tasks of spectrum that depended upon 6th special 

operation forces unit, stipulated changes in it's organization structure: for the 

conduct of radiotechnical int and providing of reliable bilateral connection 

between divers and by the object of delivery there was the entered 

detachment of eadiotelegraph and radiomesures; for the test of new standards 

of the special technique, armament and equipment an educational-proof-of-

concept group was created; an increase of presence and battle potential of 

fleets of NATO countries in a region, foremost Turkey and 6th fleet of the 

USA in Mediterranean, stipulated a necessity to be ready to execute a task in 

those regions and grow battle possibilities, accordingly, to extend the 

organazional of 6th special operation forces unit structure to the brigade.  

Founded on August, 15 in 1968 17th separated special operation forces 

brigade (the first commander was captain 1 st rank I. Аlexeev) was includes 

combat subdivisions: detachment of special operation forces unit; detachment 

of divers of the subsurface mining; detachment of divers of radio and 

radiotechnical reconnaissance; company of the special radio communication 

and company of communications. The regular quantity of brigade was 

increasing threes in three times: from 128 to 412 persons. The personnel of 

17-ї special operation forces brigade began to carry combat service on the 

ships of 5 Operative Squadron in Mediterranean Sea with the aim of study of 
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Theater of war, and in case of beginning of the armed aggression against the 

USSR – to be ready immediately begin implementation of intelligence and 

diversionary missions against the marine and coastal objects of enemy, 

foremost nuclear objects. It was also been important tasks the hidden 

deployment of soviet submarines boats through the Black Sea straits to 

Mediterranean and in reverse direction, participating in the measures of the 

against divers support and also reconnaissance from marine direction of 

hostile restricts.  

Divers of 17-ї special operation forces brigade of the Black Sea fleet 

began the first to execute the special combat missions in the war-time in 

Vietnam, on Near East (in 1973) and in Nicaragua (in 1984). They conducted 

provided intelligence of enemy, destroyed the subsurface, surface and coastal 

objects of enemy, mine swept the waterways e.t.c. In a peace-time on them 

unregular tasks were first fixed: participating in counterterrorist measures on 

Cuba during ХІ World festival of young people and students (in 1978), 

implementation of subsurface rescue on a vessel “Admiral Nahimov”, that 

submerged close to Novorossisk (in 1986) e.t.c. On the whole, 17th special 

operation forces brigade was only one in the USSR military unit with so wide 

circle of tasks and unigue organizationally structure. It became unique 

constituent in the system of Soviet fleet intelligence. 

In 1973 the role and place of special operation forces unit in the system 

of fleet operations of the USSR, in particular, in the first fleet operations. 

Divers had to conduct reconnaissance and destroy (demerge) enemy marine 

objects in the Naval bases before there deployment and also important 

objects of coastal infrastructure. 

Speciality in combat training of divers to implementation of combat 

missions there was that it had an aim the hidden deployment in the rear of 

enemy by basic ways – air and marine, foremost subsurface, and directed on 

an action both in ordinary climatic conditions and in the Polar conditions.  
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In accordance with it, and also in dependence on the conditions of 

missions implementation, the special armament, diving equipment and 

submarine motion facilities, was developed and improved. In 1950–1970 

they evolved from a regnal weapon and primitive individual rescue diving 

equipment to the special weapons gun, reconnaissance facilities and 

subsurface communication, subsurface motion facilities, perfect diving 

equipment and airborne armament. 

In a period that is investigated, by divers of the Black Sea fleet were directly 

tested: subsurface motion facilities as “Protey”, “Siren” and “Triton”; individual 

respiratory facilities of type IDA; navigation and hydroacoustic facilities are 

needed for the subwater swimming as NPV and МGV; special weapons – the 

special submarine pistol (SPP-1) and subwater special rifle (АPS), divers 

parachute (PV-3) and many other armaments and equipments. Some of them 

today using by special operation forces units of Ukrainian NAVY. 

At the end of 1960th – beginning 1980th the increase of amount and 

scale of military exercises, and also their complication, is marked: from 

tactical, that conducted under the control brigade of command, to the naval 

exercises of the Black Sea and North fleets, operative and strategic levels 

with participating of special operation forces subdivisions of other types of 

military powers of the USSR. Internal troops, and troops KGB. In a period 

1968–1989 divers participated in the 114 exercises of tactical, operative and 

strategic levels, that was conducted on the Transcaucasian, Odesa and Kyiv 

military departments.  

However, on December, 1 in 1990 17th special operation forces 

brigade was reformed in 1464th special operation forces reconnaissance point 

(a commander was captain 1 rank A. Каrpenko). It structure was brought to 

acodance with the structure of special operation forces reconnaissance point. 

This period was characterized by political instability and economic crisis in 

the state, by absence of prospects at the personnel of special operation forces 
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unit in service. The transport away of weapons appoint of divers began on 

vacant positions in other reconnaissance points of the North and Pacific 

fleets. These terms considerably worsened the morally-psychological state of 

servicemen and members of their families and, accordingly, brought down 

intensities of the combat training. In a period 1990–1992 divers participated 

only in 4 exercises of tactical level. 

For the sake of maintenance of special operation forces unit it was 

decided to appeal to the top management of Ukraine with a request to include 

it in the Ukrainian Armed Forces. On April, 9 in 1992, due to clear and 

decisive position of commander and at support all it personnel (85% officers 

there were Russians), 1464th special operation forces RP one of the first on 

the Black Sea fleet brought the oath of allegiance to the Nation of Ukraine 

with the observance of all laws and operating soldiery regulations. Thus 

Ukraine got under the jurisdiction unique military unit of former soviet navy 

with a regular weapons, special equipment, complete set of leading 

documents, and also with the taught personnel.  

It is in-process shown that the experience purchased in 1953–1992 

became certain foundation on that special operation forces units of Ukrainian 

NAVY began develop Ukraine, and also recommendations are set forth in 

relation to introduction of research results in a theory and practice of 

preparation and development of the Ukrainian NAVY on the modern stage. 

However, on December, 1 in 1990 17th special operation forces 

brigade was reformed in 1464th special operation forces reconnaissance point 

(a commander was captain 1 rank A. Каrpenko). It structure was brought to 

acodance with the structure of special operation forces reconnaissance point. 

This period was characterized by political instability and economic crisis in 

the state, by absence of prospects at the personnel of special operation forces 

unit in service. The transport away of weapons appoint of divers began on 

vacant positions in other reconnaissance points of the North and Pacific 
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fleets. These terms considerably worsened the morally-psychological state of 

servicemen and members of their families and, accordingly, brought down 

intensities of the combat training. In a period 1990–1992 divers participated 

only in 4 exercises of tactical level. 

For the sake of maintenance of special operation forces unit it was 

decided to appeal to the top management of Ukraine with a request to include 

it in the Ukrainian Armed Forces. On April, 9 in 1992, due to clear and 

decisive position of commander and at support all it personnel (85% officers 

there were Russians), 1464th special operation forces RP one of the first on 

the Black Sea fleet brought the oath of allegiance to the Nation of Ukraine 

with the observance of all laws and operating soldiery regulations. Thus 

Ukraine got under the jurisdiction unique military unit of former soviet navy 

with a regular weapons, special equipment, complete set of leading 

documents, and also with the taught personnel.  

It is in-process shown that the experience purchased in 1953–1992 

became certain foundation on that special operation forces units of Ukrainian 

NAVY began develop Ukraine, and also recommendations are set forth in 

relation to introduction of research results in a theory and practice of 

preparation and development of the Ukrainian NAVY on the modern stage. 

Keywords: Navy of the USSR, intelligence military units of the 

special forces of the Black Sea fleet, 6th maritime intelligence point, 
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ВСТУП 

 

Нові форми політичного протиборства у період від середини XX до 

початку XXI століть суттєво впливають на масштаби та способи 

використання збройних сил. З одного боку, більш потужні й ефективні 

засоби збройної боротьби дозволяють ставити більш рішучі політичні та 

стратегічні цілі. З іншого боку, небезпека використання нових зразків 

зброї, зокрема ядерної, обмежує їх застосування. Тому у воєнних 

конфліктах означеного періоду вирішальна роль належала авіації, флоту, 

високоточній звичайній зброї та військам спеціального призначення. 

Останні, в подальшому, були трансформовані у сили спеціальних операцій 

(далі ССО), які на сьогодні являють так звану “третю силу”, поряд з 

ядерними силами і звичайними військами [1, с.12-14; 2, с. 164]. Військово-

політичне керівництво провідних країн світу розглядає застосування ССО 

як один з найбільш дієвих інструментів для посилення свого політичного 

та військового впливу на інші країни [3, с. 89; 4, р. 73–85; 5, с. 122–124].  

Досвід бойового застосування ССО в Панамі (операція “Вірна 

справа”, грудень 1989 р. – січень 1990 р.) та в зоні Перської затоки 

(операції “Щит пустелі” та “Буря в пустелі”, серпень 1990 р. – лютий 

1991 р.) засвідчив їх спроможність вирішувати завдання у ході 

масштабних воєнних дій на театрі воєнних дій та забезпечувати 

командуванню відповідних угруповань гнучкість, яка була необхідна 

для здійснення національної політики в умовах як мирного, так і 

воєнного часу [6, с. 7, 16]. 

Важливу роль у воєнних конфліктах зазначеного періоду 

відігравали частини (підрозділи) спеціального призначення військово-

морських сил (далі ВМС), які, за оцінками військових фахівців, є 

одним із основних та унікальних елементів військово-морської 

могутності держави. Зазначені сили продемонстрували значні 
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можливості у вирішенні багатопланових оперативно-тактичних 

завдань у наземній, надводній та підводній сферах збройної боротьби 

[7, с. 63–64; 8, с. 65–68; 9, с.16–18]. Вони накопичили значний досвід 

ведення розвідувально-диверсійних дій, виконуючи поставлені завдання 

як самостійно, так і спільно з силами (військами) флотів та іншими 

видами збройних сил [10, с. 158–159; 11, с. 73–77].  

Враховуючи цей досвід військове керівництво нашої держави 

розпочало процес створення підготовлених і добре оснащених частин 

спеціального призначення, зокрема їх морського компоненту (фото 

В.1–В.9 [12]), у складі Збройних Сил України [13; 14; 15]. Однак, 

складний процес відродження Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України (далі ВМС ЗС України) ще триває. Продовжують визначатися 

теоретичні засади їх застосування, ведеться пошук оптимальних 

структур, форм і способів ведення розвідувально-диверсійних дій 

відповідно до наявної зброї і техніки, а також проводяться інші 

організаційні та технічні заходи [16; 17; 18; 19].  

Варто зазначити, що на теренах України в радянський період був 

накопичений унікальний і вкрай потрібний на сьогодні досвід 

функціонування частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту, призначених для виконання розвідувально-

диверсійних завдань. Але сьогодні цей досвід, який є підґрунтям для 

вирішення наукових і практичних завдань, не досліджений. Через це 

надбання попереднього періоду не можна використати в необхідному 

обсязі в інтересах розвитку ВМС ЗС України та їх вагомої складової – 

частин спеціального призначення. 

Отже, виходячи з вищезазначеного, актуальність теми створення 

та розвитку частин спеціального призначення розвідки Чорноморського 

флоту у 1953–1992 рр. обумовлена такими положеннями: 
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по-перше, потребою мати у складі Сил спеціальних операцій та 

ВМС ЗС України частини спеціального призначення для ведення 

спеціальних дій на морському напрямку;  

по-друге, необхідністю ретельного вивчення та узагальнення 

досвіду створення та функціонування частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту у другій половині ХХ ст., виявлення 

позитивних і негативних тенденцій цього процесу, а також повчальних 

уроків з метою врахування їх в умовах окупації Російською Федерацією 

Кримського півострова та ведення антитерористичної операції на 

території Луганської та Донецької областей України; 

по-третє, відсутністю у вітчизняній історичній науці цілісного, 

ґрунтовного й об’єктивного воєнно-історичного дослідження цієї теми. 

Її комплексне дослідження сприятиме поглибленню й актуалізації 

наукових знань про один з найважливіших напрямів збройної боротьби 

на морі – розвідувально-диверсійний. 

З огляду на актуальність теми у дисертації сформульовано наукове 

завдання, яке полягає у розкритті процесу та узагальненні досвіду 

створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у 1953–1992 рр. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Плану наукової та науково-

технічної діяльності Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського. Обраний напрямок дослідження пов’язаний з 

навчальними програмами і тематичними планами навчальних дисциплін 

“Історія війн і воєнного мистецтва”, “Військово-морська історія” та 

“Оперативне (бойове) забезпечення Військово-Морських Сил”, що 

викладаються в Національному університеті оборони України імені 

Івана Черняховського.  
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Автор взяв участь у науково-дослідній роботі “Розвиток воєнного 

мистецтва у ХХ – ХХІ століть” (шифр “Протидія”, номер державної 

реєстрації 0101U001455, інв. № 7787), яка виконувалася кафедрою 

воєнної історії у Національному університеті оборони України імені 

Івана Черняховського. В її межах одноосібно розроблені положення 

щодо передумов створення диверсійно-розвідувальних підрозділів 

флотів провідних раїн світу та особливості їх застосування під час 

Першої світової війни, розкрито досвід розвитку подібних частин і 

підрозділів у міжвоєнний період, а також досліджено бойову діяльність 

водолазів-розвідників Чорноморського флоту Радянського Союзу у 

воєнних конфліктах другої половини ХХ ст. [20, с. 68–69, 129–132; 

21, с. 68–89]. Зазначена науково-дослідна робота стала базовою для 

підготовки та подання дисертаційної роботи. 

Здобувач також взяв участь у виконанні науково-дослідних робіт 

“Історія будівництва Збройних Сил України (1991–2011 рр.)” (шифр 

“Історія-20”, номер державної реєстрації 0101U001035, інв. № 6712), яка 

виконувалася кафедрою воєнної історії Національного університету 

оборони України. Автор одноосібно розробив п. 1.2 “Створення та 

реформування загальної структури Збройних Сил України” [22, с.29–83] 

і п. 2.2 “Розвиток загальної структури Збройних Сил України” 

[22, с.145–157], в яких розкрито історичні передумови і досвід 

формування та розвитку частин спеціального призначення розвідки у 

ВМС ЗС України, а також актуалізовано потребу вивчення світового і 

вітчизняного досвіду з означеної проблематики. 

Мета дослідження полягає у розкритті та узагальненні досвіду 

створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у 1953–1992 рр. з виробленням рекомендацій 

для їх врахування в сучасних умовах відродження ВМС ЗС України. 
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Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

з’ясувати стан наукової розробленості теми, охарактеризувати 

джерельну базу та методи наукового дослідження;  

визначити вплив зарубіжного і радянського досвіду формування 

та застосування флотських частин спеціального призначення у першій 

половині ХХ ст. на створення подібних частин на Чорноморському 

флоті;  

розкрити процес створення та розвитку частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту у період після закінчення 

Другої світової війни до розвалу Радянського Союзу, визначити зміст 

основних організаційних заходів і їх результати; 

дослідити еволюцію завдань та їх вплив на структуру частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту; 

встановити особливості організації оперативної і бойової 

підготовки та розкрити внесок частин спеціального призначення 

Чорноморського флоту у розвиток тактики та озброєння і військової 

техніки сил спеціальної розвідки Військово-Морського Флоту СРСР; 

на основі узагальнення і систематизації досвіду створення та 

розвитку частин спеціального призначення Чорноморського флоту у 

1953–1992 рр., виробити рекомендації щодо використання результатів 

дослідження у діяльності ВМС ЗС України в умовах сьогодення. 

Об’єктом дослідження є розвідка Чорноморського флоту. 

Предметом дослідження є досвід створення та розвитку сил 

спеціальної розвідки Чорноморського флоту 1953–1992 рр. 

Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового 

пошуку і охоплюють період 1953–1992 рр. Вибір нижньої межи – 

1953 р. – пов’язаний зі створенням на радянському Чорноморському 

флоті першої частини спеціального призначення – 6-го морського 

розвідувального пункту. Вибір верхньої межі – 1992 р. – обумовлений 
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припиненням існування Радянського Союзу і підпорядкуванням 

військової частини спеціального призначення розвідки Чорноморського 

флоту Збройним Силам України.  

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження 

стали загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності, системності 

та конкретності. Вони реалізовані через використання загальнонаукових 

методів наукового пізнання: узагальнення, аналізу і синтезу (досліджено 

об’єктно-предметну сферу розвитку частини спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту), проблемно-хронологічного 

(визначено та охарактеризовано три періоди у розвитку частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту), 

класифікації (систематизовано історіографічну і джерельну базу 

дослідження), структурно-функціонального (досліджено взаємозв’язки 

елементів різного ієрархічного рівня в структурі частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту, розкрито їх роль і місце в 

загальній системі розвідки військово-морського флоту й у збройній 

боротьбі на морі), порівняльного аналізу (виявлено спільні риси та 

особливості у функціонуванні різних частини спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту). Логічний метод дав змогу виявити 

передумови і фактори впливу на розвиток зазначених частин, 

підготовку і застосування водолазів-розвідників, об’єднати і 

узагальнити виявлені історичні факти, зробити висновки та розробити 

рекомендації щодо їх врахування у сучасних умовах.  

Спеціальні методи історичного дослідження, зокрема історико-

порівняльний, історико-системний, дозволили детально вивчити 

суперечливий і багатогранний процес створення та функціонування 

частин спеціального призначення Чорноморського флоту, виявити 

провідні напрями, загальне та особливе, встановити тенденції в їх 
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еволюції. Поєднання названих принципів та методів дозволило 

реалізувати мету та завдання дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що під 

час вирішення наукового завдання, яке раніше не розглядалося воєнно-

історичною наукою, у дисертації вперше: 

узагальнено та систематизовано досвід створення та 

функціонування частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у 1953–1992 рр., запропоновано та обґрунтовано 

авторську періодизацію цього процесу; 

розкриті завдання, що вирішували частини спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту у 1953–1992 рр., 

встановлено взаємозв’язок між ними та трансформаціями її структури, 

ролі і місця у збройній боротьбі на морі; 

з’ясовано зміст основних організаційних заходів керівництва 

Військово-Морського Флоту СРСР і Чорноморського флоту зі 

створення на Чорному морі частин спеціального призначення розвідки в 

означених хронологічних межах, встановлено їх позитивні та негативні 

аспекти; 

виявлені особливості організації оперативної і бойової підготовки, 

її спрямованість, результати та розкрито внесок частин спеціального 

призначення ЧФ у розвиток тактики, озброєння і військової техніки сил 

спеціальної розвідки ВМФ СРСР; 

визначено тенденції розвитку частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту в означений період.  

Уточнено та доповнено:  

знання про формування та застосування флотських частин 

спеціального призначення у першій половині ХХ ст.; 

відомості щодо воєнно-політичної обстановки на 

Чорноморському флоті після розпаду СРСР і набуття Україною 
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незалежності, наслідків включення 1464-го розвідувального пункту 

Чорноморського флоту до складу Збройних Сил України, випробувань 

спеціального озброєння, техніки і спорядження для частин спеціального 

призначення розвідки та їх використання в умовах Чорного моря. 

Набула подальшого розвитку історіографія за напрямом 

дослідження та уведено до наукового обігу джерела, що раніше не 

використовувалися. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

наукового підґрунтя для подальших воєнно-історичних розробок з даної 

тематики, сприянні розширенню знань військових фахівців з питань 

створення та функціонування частини спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту та її розвитку у 1953–1992 рр., пошуку 

способів вирішення аналогічних завдань у сучасних умовах. Викладені 

у дисертації матеріали, окремі теоретичні висновки, положення й 

узагальнення мають прикладний характер і суттєво доповнюють знання 

з історії військово-морського будівництва на теренах України, зокрема 

формування та розвитку флотських частин спеціального призначення 

розвідки. Вони також можуть бути використані: 

у підготовці офіцерського складу для підрозділів та частин 

спеціального призначення розвідки ВМС ЗС України та Сил 

спеціальних операцій ЗС України; 

при проведенні воєнно-історичних досліджень з проблематики 

розвитку теорії будівництва та застосування ВМС ЗС України та Сил 

спеціальних операцій ЗС України; 

при підготовці та опублікуванні наукових праць, підручників, 

посібників, навчально-методичних, довідкових та інших матеріалів з 

воєнно-морської історії України; 
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у навчальному процесі вищих військових навчальних закладів 

Міністерства оборони України для поліпшення підготовки офіцерських 

кадрів під час вивчення ними вітчизняної воєнної історії.  

Фактичний матеріал, узагальнення і висновки дисертаційного 

дослідження використовуються у навчальному процесі Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського під час 

вивчення навчальних дисциплін “Історія війн і воєнного мистецтва” 

(акт про реалізацію від 9 квітня 2013 р. [23] додаток А) та “Організація 

бойового (оперативного) забезпечення Військово-Морських Сил”.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним 

науковим дослідженням. Усі наукові результати одержані автором 

особисто. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію обговорено і 

схвалено на засіданні кафедри оперативного мистецтва Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського.  

Основні положення і висновки дослідження доповідалися на 

міжнародній науковій військово-історичній конференції “Холодна 

війна”: історія та уроки (1946–1991)” (Севастополь, 3-5 жовтня 2012 р.), 

1-й міжнародній науково-практичної конференції “Военно-

исторические чтения”, (Керч, 18-19 февраля 2013 р.), міжнародній 

науковій військово-історичній конференції “Перша світова війна: 

історія та уроки. 1914–1915 рр.”, (Київ, 4-5 вересня 2014 р.), 

Всеукраїнських наукових конференціях: “Воєнна історія Північного 

Причорномор’я та Таврії” (Севастополь, 6-7 жовтня 2011 р.), науково-

технічних конференціях “Морська могутність України: проблеми та 

перспективи розвитку, роль та місце і роль Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України у захисті національних інтересів на морі” (Київ, 

20 грудня 2013 р.) і “Проблемні питання розвитку озброєння та 

військової техніки” (Київ, 15-18 грудня 2015 р.), а також на 
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міжвузівських науково-практичних семінарах: “Будівництво Збройних 

Сил України: історичний аспект” (Київ, 24 лютого 2011 р.) і “Досвід 

застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – 

початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності” (Київ, 24 травня 2012 р. і 

23 травня 2013 р.). 

Основні результати дослідження обговорювалися на засіданнях 

кафедр воєнної історії та оперативного мистецтва Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського у 2011–2017 рр. 

Окремі положення автор використовував під час навчального 

процесу зі слухачами у Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження висвітлені у 19 опублікованих працях: колективній 

монографії, 6 статтях у наукових фахових виданнях, з яких одна у 

закордонному, а також у 12 статтях у збірниках матеріалів і тез 

доповідей науково-практичних конференцій та семінарів (додаток Б). 

Структура дисертації зумовлена логікою дослідження, 

відповідає меті та завданням дослідження. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (407 

найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 289 сторінок.  
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Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографія створення та розвитку частин спеціального 

призначення розвідки радянського Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) 

 

Історіографія створення та розвитку частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту у 1953–1992 рр. 

представлена науковими працями українських та зарубіжних, зокрема 

російських, дослідників. 

Аналіз радянської історіографії засвідчив, що обрана дисертаційна 

тема у відкритих джерелах не висвітлювалася. У зв’язку зі специфікою 

діяльності частин спеціального призначення вона і сьогодні є майже 

недоступною для наукових розробок воєнних істориків.  

Водночас у відкритих працях радянського періоду розкривався 

переважно іноземний досвід створення та застосування частин і 

підрозділів спеціального призначення у воєнних конфліктах другої 

половини ХХ ст. Це, наприклад, праці В. Мосальова “Принципи 

використання надводних розвідувально-диверсійних підрозділів” 

(1982 р.) [1]; Ю. Галкіна “Дії англійських розвідувально-диверсійних 

підрозділів (до англо-аргентинського конфлікту)” (1983 р.) [2]; 

А. Колпакова “Деякі питання бойового застосування підводних 

диверсійних сил та засобів” (1984 р.) [3] та інші. Окремі праці, 

наприклад Г. Кирилова “Підводний розвідник” (1957 р.) [4] та П. Капиці 

“В морі згасли вогні. Блокадні щоденники” (1974 р.) [5] оповідали про 

розвідувально-диверсійні дії радянських водолазів-розвідників в 

операціях німецько-радянської війни. Але нами не знайдено жодної 

праці радянських дослідників, які так чи інакше торкалися теми 
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дисертаційного дослідження. Це обумовлено існуючою на той час 

цензурою друкованих видань, функції якої здійснювало Головне 

управління з охорони державних таємниць у друку при Раді Міністрів 

СРСР (ГОЛОВЛІТ) на підставі Переліку зведень, що складають 

військову та державну таємницю в мирний час [6]. 

Аналіз сучасної західноєвропейської історіографії засвідчив, що 

тема створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту також не була предметом окремого 

дослідження. У своїх працях, як монографічного характеру, так і в 

окремих статтях, автори висвітлювали різні аспекти підготовки та 

застосування флотських частин спеціального призначення під час 

Першої і Другої світових війн, а також у воєнних конфліктах кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. Так, процес створення, розвитку та застосування частин 

і підрозділів спеціального призначення ВМС Італії розкривається у 

книгах В. Боргезе “Десята флотілія MAC” (1957 р.) [7] і “Чорний князь 

людей-торпед” (2002 р.) [8]; Д. Гріна та А. Масігнані “Чорний князь і 

морські дияволи: історія Валеріо Боргезе та елітної частини Десята 

Мас” (2004 р.) [9]; В. О’Хара та E. Кернучі “Люді-жаби проти флоту” 

(2015 р.) [10] та інших. Діям американських команд підводників-

підривників (англ. Underwater Demolition Teams – UDT) під час Другої 

світової війни та у війні в Кореї 1950–1953 рр. присвячена праця 

Ф. Фэйна та Д. Мура “Бойові плавці” (1958 р.) [11]. У 1966 р. в СРСР 

була видана праця Г. Беста “Ластоногі плавці” [12], де автором була 

зроблена спроба узагальнити світовий досвід застосування легких 

водолазів під час Другої світової війни. Основна увага автора 

спрямовувалася на дослідження досвіду підготовки бойових плавців, 

способам їх дій, а також розвитку спеціальних технічних засобів для 

виконання ними бойових завдань.  
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Проте, незважаючи на те, що у працях радянських і сучасних 

західних дослідників не висвітлювався досвід створення і розвитку 

частин спеціального призначення розвідки радянського 

Чорноморського флоту у визначений нами період, певний 

фактологічний матеріал, що міститься в них, дозволив обґрунтувати 

певні фактори, що впливали на їх створення.  

Виходячи з того, що перші публікації за темою дисертації з’явилися 

у пострадянський період, історіографію нашого дослідження за 

хронологічно-територіальним підходом умовно поділено на дві групи: 

сучасна українська та сучасна російська історіографії (1991–2016 рр.).  

За глибиною поданого матеріалу історіографію поділено на дві 

групи:  

загальні воєнно-історичні праці, що містять фрагментарні аспекти 

щодо теми дисертації; 

спеціальні наукові праці, присвячені безпосередньо проблематиці 

створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

радянського Чорноморського флоту у визначених хронологічних межах. 

Водночас усі історіографічні джерела зведені у чотири групи: 

праці монографічного характеру; 

наукові статті, видані у фахових друкованих і електронних, а 

також у науково-теоретичних і науково-популярних виданнях; 

наукові статті, нотатки та тези наукових конференцій і семінарів; 

дисертаційні дослідження.  

Отже, першу групу складає сучасна російська історіографія, яка 

представлена працями загального характеру, де різні її аспекти 

висвітлюються фрагментарно, у загальному контексті матеріалу, що 

досліджувався. 

Перші публікації з історії створення в Радянському Союзі частини 

спеціального призначення з’явилися у 1996 р. в журналі “Морской 
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сборник”. Це стаття В. Сікорського “Спецназ Балтфлоту” [13], в якій 

автор у загальних рисах висвітлює історичні аспекти створення частини 

спеціального призначення розвідки на Балтійському флоті ВМФ СССР. 

Але, на нашу думку, він помилково стверджує, що саме цій військовій 

частині належить першість серед сформованих у повоєнний час 

подібних частин у радянському флоті.  

В іншій статті за авторством О. Сергєєва “Питання залишаються” 

(1996 р.) [14], розглядалася версія, відповідно якої підрив лінкора 

“Новороссийск” був здійснений радянськими спецслужбами “виключно 

у внутрішньополітичних цілях”, направлених проти тодішнього 

військово-морського керівництва, зокрема, Головнокомандувача ВМФ 

Адмірала Флоту Радянського Союзу М. Кузнєцова з метою усунути 

його від посади і розпочати масштабне скорочення ВМФ СРСР. У 1955 

р. підводну диверсію такого рівня складності у СРСР могли здійснити 

лише водолази-розвідники 6-го морського розвідувального пункту 

Чорноморського флоту, який дислокувався в бухті Кругла м. 

Севастополь. 

У книзі А. Колпакіді та Д. Прохорова “Імперія ГРУ. Опис історії 

російської воєнної розвідки” (2000 р.) [15] наводиться короткий опис 

створення та застосування Роти особливого призначення розвідки 

Балтійського флоту у роки німецько-радянської війни та 

розвідувального загону особливого призначення розвідки 

Чорноморського флоту навесні 1944 р. 

У 2002 р. в книзі В. Степакова “Спецназ Росії” автором 

висвітлюється проблематика збереження Роти особливого призначення 

розвідки Балтійського флоту та її подальший розвиток у системі 

морської розвідки ВМФ СРСР у мирний час [16].  

Заслуговує на певну увагу книга колишнього командира частини 

спеціального призначення радянського флоту В. Пащиця “Підводний 
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спецназ Росії” (2006 р.) [17], в якій висвітлюються передумови 

створення перших підрозділів спеціального призначення розвідки ВМФ 

СРСР, показана діяльність Роти особливого призначення розвідки 

Балтійського флоту, розвідувальних загонів радянського флоту у Другій 

світовій війні та наводяться відомості щодо командного складу і зразків 

озброєння частин спеціального призначення Чорноморського флоту у 

період 1953–1968 рр.  

У праці А. Севера та А. Колпакіді “Спецназ ГРУ: сама повна 

енциклопедія” (2012 р.) [18] висвітлюється аналіз першого 

дослідницького навчання водолазів-розвідників Тихоокеанського флоту 

із засвоєння нового озброєння і опрацювання нових способів дій у 

1938 р.  

Спеціальною працею, що безпосередньо стосується теми нашого 

дисертаційного дослідження є книга колективу авторів “Спецназ ГРУ: 

нариси історії. Історія створення: від рот до бригад. 1950–1979 рр.” 

(2009 р.) [19], в якій у загальному контексті історії частин спеціального 

призначення розвідки ВМФ СРСР розкривається процес створення і 

розвитку на Чорному морі 6-го морського розвідувального пункту 

розвідки Чорноморського флоту Радянського Союзу у період 1953–

1960 рр., достатньо повно висвітлені заходи бойової підготовки 

водолазів-розвідників та їх озброєння у період 1960–1990 рр. Разом з 

тим у цій праці наводяться невірні дата створення цієї частини, окремі 

біографічні дані першого її командира та передумови для створення 17-ї 

окремої бригади спеціального призначення. Також у праці не визначені 

фактори, що впливали на еволюцію завдань частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту та зміни її організаційно-

штатних структур.  

Більш загальний характер має праця А. Чікіна “Морські дияволи” 

(2010 р.) [20], де автором у загальних рисах описані частини 
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спеціального призначення провідних морських країни світу та ВМФ 

СРСР у період Другої світової війни та повоєнні роки, а також 

створення та застосування у цей період підводних засобів руху, 

водолазного спорядження та спеціального озброєння. У 

фрагментарному контексті згадується 17-а окрема бригада спеціального 

призначення щодо місця її дислокації та вказується основне її завдання 

з проведення диверсійних та розвідувальних операцій у глибокому тилу 

противника.  

У монографічних працях М. Монакова “Воєнно-морська наука в 

Росії: виникнення та становлення національної системи знань про 

збройну боротьбу на морі” (2011 р.) [21] та Н. Матюшина “17-я 

оперативна ескадра кораблів Тихоокеанського флоту. Історичний огляд 

23 роки радянського та російського військово-морської присутності у 

Південно-Китайському морі” (2011 р.) [22] показана підготовка та 

бойова служба водолазів-розвідників 6-го морського розвідувального 

пункту та 17-ї окремої бригади спеціального призначення 

Чорноморського флоту у Середземному морі у складі 5 оперативної 

ескадри ВМФ СРСР.  

У 1999 р. видано книгу російського дослідника А. Тараса, 

написану від імені видуманого автором фахівця в галузі розвідувально-

диверсійної діяльності Д. Міллера “Підводний спецназ: історія, 

операції, спорядження, озброєння, підготовка бойових плавців” [23]. У 

ній в стислому вигляді викладено історію військових і поліцейських 

підрозділів спеціального призначення з часів Першої світової війни до 

сьогодення, розглядаються скільки-небудь значні операції елітних 

формувань різних країн світу, які стали надбанням засобів масової 

інформації. У цій праці автор також приділяє незначну увагу методам 

навчання водолазів-розвідників ВМФ СРСР, та технічного оснащення та 

цитує порядок виконання завдань водолазами-розвідниками 17-ї 
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окремої бригади спеціального призначення під час залікового 

тактичного навчання, що проводилось навесні 1990 р. Але слід 

зауважити, що автор, не вірно визначаючи хронологією створення 

частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту, 

дозволяє собі певні вольності у трактуванні фактів. Відомості зібрані 

ним з різних відкритих джерел не мають чіткого аналізу та 

структуризації. 

В іншій праці цього ж автора “Формування, підготовка, видатні 

операції спецпідрозділів” [24], зібрані розрізнені публікації з іноземних 

джерел та фрагменти декількох книг про розвиток і бойове застосування 

у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст. флотських спеціальних 

частин, зокрема під час арабо-ізраїльських війн 1967–1973 рр. та англо-

аргентинського конфлікту 1982 р. Відомості, що наводить автор, 

сприяють повноті розкриття факторів, що впливали на розвиток у цей 

період радянських подібних частин. 

Отже, аналіз сучасної російської історіографії засвідчив, що 

обрана тема дисертації комплексно не розкрита, поданий авторами 

матеріал має загалом описовий характер і містить суперечливі 

відомості.  

Українська історіографія 1991–2016 рр. теми дослідження 

представлена дисертаційними і монографічними працями, а також 

статтями, виданими у наукових фахових виданнях та збірниках 

наукових конференцій і семінарів. Їх аналіз засвідчив, що перше 

згадування про радянських бойових плавців міститься у дисертації 

українського дослідника І. Фурмана “Розвиток воєнного мистецтва 

флотів у локальних війнах та збройних конфліктах при веденні 

самостійних дій (1967–1988)” (2006 р.) [25]. У ній автор у загальних 

рисах висвітлив питання застосування водолазів-розвідників 



51 
 

Чорноморського флоту у воєнних конфліктах другої половини ХХ ст., 

зокрема у 1984 р під час громадянської війни в Нікарагуа. 

Подальшими дослідженнями І. Фурмана за цією тематикою стали 

наукові статті “Застосування диверсійно-розвідувальних підрозділів 

військово-морських сил у збройній боротьбі на морі: досвід світових війн та 

воєнних конфліктів післявоєнного періоду” (2009 р.) [26] та “Дії 

розвідувально-диверсійних сил та засобів військово-морських сил на 

Чорному морі у роки Великої Вітчизняної війни” (2011 р.) [27], в яких автор 

висвітлює досвід застосування радянських й італійських розвідувально-

диверсійних сил та засобів на Чорному морі у 1942–1944 рр. 

У контексті хронологічних меж і завдань дисертаційного 

дослідження заслуговують на увагу статті І. Фурмана “Передумови 

створення та розвиток розвідувально-диверсійних частин і підрозділів 

Військово-Морського Флоту Радянського Союзу” (2010 р.) [28] та 

“Створення підводних розвідувально-диверсійних сил та засобів 

військово-морських сил в Радянському Союзі у міжвоєнний період 

(1918–1939 рр.)” (2011 р.) [29], в яких автор розкрив першопричини 

створення радянських флотських підрозділів і частин спеціального 

призначення у міжвоєнний період, висвітлив досвід їх застосування на 

Чорному морі у 1942–1944 рр., а також звернувся до проблематики 

створення на Чорноморському флоті у повоєнний період 6-го морського 

розвідувального пункту, поглядів вищого військово-морського 

керівництва СРСР на роль і місце спеціальних частин розвідки у 

структурі флоту, показав еволюцію основних завдань водолазів-

розвідників у збройній боротьбі на морі. Але, слід зазначити, що автор 

наводить суперечливі відомості щодо дати і передумов створення 

перших радянських флотських частин спеціального призначення [25, с.1 

64–166; 28, с. 34–43], з чим ми, на підставі знайдених нами нових 

джерел, не можемо погодитися.  
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Інший український дослідник Д. Веденєєв у воєнно-історичній 

праці “Військово-морський спецназ СРСР” (2009 р.) та у співавторстві з 

Г. Биструхіним і А. Семуком у праці монографічного характеру “Гострі 

кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність” 

(2010 р.) [30, 31] у загальних рисах висвітлив історію зародження та 

розвитку в Радянському Союзі флотських частин спеціального 

призначення розвідки, зокрема Чорноморського флоту, а також розкрив 

основні фактори, що безпосередньо впливали на цей процес у другій 

половині ХХ ст. На думку авторів, цей досвід слід враховувати під час 

сучасного розвитку частин спеціального призначення розвідки ВМС ЗС 

України та вітчизняних Сил спеціальних операцій. 

У 2013 р. у Національному університеті оборони України імені 

Івана Черняховського видано колективну монографію “Розвиток 

воєнного мистецтва у війнах першої половини ХХ століття (1904–

1939)”, в якій ґрунтовно розкривається еволюція воєнного мистецтва у 

війнах визначеного періоду. У цій праці нами здійснена спроба 

дослідити досвід створення та застосування першого підрозділу 

спеціального призначення ВМС Італії під час Першої світової війні 

[32, с. 95–96].  

У науково-дослідних роботах “Розвиток воєнного мистецтва у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ століть” [33] (шифр “Протидія”, 

номер державної реєстрації 0101U001455) та “Історія будівництва 

Збройних Сил України (1991–2011 рр.)” [34] (шифр “Історія-20”, номер 

державної реєстрації 0101U001035), що виконувалися кафедрою воєнної 

історії Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського і є вагомими історіографічними доробками з обраної 

дисертаційної теми, висвітлюються передумови створення диверсійно-

розвідувальних підрозділів флотів провідних країн світу та особливості 

їх застосування в ході Першої світової війни, досвід створення в СРСР 
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подібних частин і підрозділів у міжвоєнний період, досліджується 

бойова діяльність водолазів-розвідників Чорноморського флоту у 

воєнних конфліктах другої половини ХХ ст., розкривається історія 

формування частин спеціального призначення розвідки у ВМС ЗС 

України та актуалізується потреба вивчення у цьому контексті світового 

досвіду.  

Отже, аналіз сучасної української історіографії показав, що 

проблематика створення та розвитку частин спеціального призначення 

Чорноморського флоту розкрита недостатньо повно.  

Підсумовуючи зазначимо, що проведений аналіз праць сучасних 

російських і українських дослідників свідчить, що актуальна 

проблематика створення та розвитку частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) висвітлена фрагментарно. 

Комплексне її вивчення залишилося поза увагою дослідників, що є 

певною прогалиною в новітній воєнно-історичній науці [35].  

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

При підготовці дисертації опрацьовано широке коло історичних 

джерел, які відрізняються за видами походження та інформаційним 

наповненням. Джерельна база дослідження систематизована та поділена 

на кілька груп:  

опубліковані та архівні документи і матеріали;  

історичні формуляри й історичні довідки частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту;  

спогади ветеранів частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту та учасників історичних подій;  

військові періодичні друковані та електронні видання;  



54 
 

довідникові видання;  

науково-популярні та документальні відеофільми та фотографічні 

матеріали;  

підручники та навчальні посібники. 

Важливу групу джерел становлять документи та матеріали, що 

зберігаються в архівних установах чи були опубліковані. Автором 

опрацьовано 3 фонди та використані матеріали 10 справ Галузевого 

державного архіву Міністерства оборони України (ГДА МО України) у 

м. Києві. Так, матеріали фонду 6156 “Колекція штатів, табелів до штатів 

та переліки змін до них військових частин та установ Збройних Сил 

СРСР” містять відомості щодо організаційно-штатні структури 7-

ї окремої бригади спеціальних операцій, яка є правонаступником 17-ї 

окремої бригади спеціального призначення і 1464-го морського 

розвідувального пункту розвідки Чорноморського флоту та успадкувала 

структуру й назви основних її підрозділів. Вони дають уявлення про 

завдання, що покладалися на водолазів-розвідників і трансформацію 

організаційно-штатної структури частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту, що відбувалися у залежності від 

розширення завдань. У справах цього фонду також містяться відомості 

щодо основного озброєння та техніки, що використовувалися 

чорноморськими водолазами-розвідниками у період, що досліджується 

(фонд 6156, 2 справи) [36; 37].  

В іншому фонді 3681 “Військова частина 34391 (А1594)” 

(опрацьовано 7 справ) використано історичні довідки морського 

пасажирського катеру МК–54, десантних катерів ДК–237 і ДК–237; 

морського водолазного боту ВМ–230 “Надежда”, артилерійського 

катеру АК–120, катеру зв’язку КСВ–485 та 18-го посту спостереження 

та зв’язку. Зазначені плавзасоби знаходилися в групі катерів 17-ї 

окремої бригади спеціального призначення. Знайдені відомості дають 
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уявлення про виконання ними навчально-бойових завдань та 

особливості забезпечення повсякденної діяльності частини спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту, що дислокувалася на 

о. Первомайський [38; 39; 40; 41; 42; 43; 44].  

У наступному фонді 3657 “Адміністративне управління 

Генерального штабу Збройних Сил України” (ф. 3657) опрацьовано 

відомості щодо місця та умов дислокації сил Чорноморського флоту 

станом на 24 серпня 1991 р. Слід зазначити, що на схемі не відображено 

1464-й розвідувальний пункт спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту, що свідчить про секретність її місця дислокації 

[45]. 

Автором опрацьовано фонд та використано матеріали 6 справ 

Державного архіву Одеської області (ДАОО) у м. Одесі. Так у фонді фп-

10868 “Партійний комітет (партком) комуністичної партії України 

Чорноморського морського пароплавства”. Матеріали цього фонду 

[46; 47; 48; 49; 50; 51] містять відомості щодо обставин та наслідків 

терористичних нападів на судна Чорноморського морського 

пароплавства СРСР у 1975 та 1986 рр., що обумовило потребу залучати 

водолазів-розвідників Чорноморського флоту до участі у боротьбі з 

морським тероризмом.  

У роботі використані також опубліковані документи і матеріали 

щодо бойового застосування радянських водолазів-розвідників у роки 

німецько-радянської війни, особливості виконання ними бойових 

завдань, тактичних характеристик водолазного спорядження і техніки 

тощо. Це, зокрема, патент А. Belloni на дихальний капюшон (англ. 

respiratory hood) [52], наказ Революційної Військової Ради СРСР № 040 

про причини загибелі підводного човна № 9 “Рабочий” і ході 

рятувальної операції [53], патент Б. Колмогорова на Комбінований 

десантний костюм [54], список роти особливого призначення 
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розвідувального відділу штабу Балтійського флоту [55], статистичні 

дані про безповоротні втрати в особовому складі розвідувального 

відділу Балтійського флоту та його підрозділів з 22 червня 1941 р. до 

15 лютого 1942 р. [56], аркуші нагороджень військовослужбовців роти 

особливого призначення М. Громова та Б. Колмогорова [57], інструкції 

з приготування та поводження з підвісними комбінованими мінами 

ПКМ-100 і ПКМ-25 [58], опис та інструкція з використання 

індивідуального буксирувальника водолаза “Протей 5М” [59]. Зазначені 

документи розширили відомості щодо бойового застосування 

радянських водолазів-розвідників у мирний і воєнний час, а також 

тактичних характеристик водолазного спорядження і техніки, що ними 

використовувалося. 

Історичний журнал 17-ї окремої бригади спеціального 

призначення [60], а також історичні довідки частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту [61, 62, 63], що 

видавалися до ювілейних дат цих частин і містяться в архіві морського 

центру спеціального призначення ВМС ЗС України (військова частина 

А1594 ВМС ЗС України, яка є прямим правонаступником 6-го 

морського розвідувального пункту (в/ч 34391) та 17-ї окремої бригади 

спеціального призначення Чорноморського флоту ВМФ СРСР), 

дозволили встановити найважливіші віхи у розвитку флотських частин 

спеціального призначення на Чорноморському флоті, зокрема: 

особливості їх формування, трансформації організаційно-штатної 

структури, зміст і особливості завдань, що виконувалися структурними 

підрозділами, основні заходи оперативної, бойової і політичної 

підготовки, результати випробування нових зразків спеціального 

озброєння, військової техніки і спорядження, відомості про керівний 

склад та інше. Завдяки цим документам автор також уточнив 
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хронологію створення та розвитку радянських частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту. 

Вивчені та проаналізовані нами документи та матеріали 

доповнили відомості з обраної проблематики і документально 

підтвердили певні узагальнення та висновки, зроблені автором. З 

урахуванням їх інформативних можливостей вони вперше вводяться до 

наукового обігу. 

Іншу групу складають довідникові видання (словники, довідники). 

Для визначення, уточнення та тлумачення основних термінів і понять, 

пов’язаних з темою нашого дослідження, зокрема, “бойовий плавець”, 

“водолаз-розвідник”, “диверсійно-розвідувальна група”, “диверсія”, 

“підводні диверсійні сили та засоби”, “протипідводно-диверсійна 

оборона”, “розвідувальна група спеціального призначення”, “спеціальна 

розвідка” тощо, автором використані передусім фундаментальні 

енциклопедичні видання та словники: “Військовий енциклопедичний 

словник” (1983, 1986 і 2007 рр.) [64; 65; 66], “Військово-морський 

словник” (1989 р.) [67], “Військово-морський енциклопедичний 

словник” (2003 р.) [68], “Проти-Підводно-Диверсійна Оборона. 

Довідник офіцера” (1988 р.) [69], “Словник бойового плавця” (2002 р.) 

[70] та інші. Ці джерела також містять окремі фактологічні дані та 

відомості щодо певних особистостей, які зробили значний внесок у 

розвиток частин спеціального призначення розвідки радянського флоту 

чи мали певне відношення до них. 

Доповнюють джерельну базу дослідження вітчизняні та 

закордонні військові періодичні друковані та електронні видання. Їх 

аналіз засвідчив, що стосовно висвітлення теми нашого дослідження 

вони є мало інформативними, але певні відомості, що публікувалися у 

них, дозволяють частково доповнити загальну картину створення та 
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розвитку частин спеціального призначення розвідки Чорноморського 

флоту ВМФ СРСР у визначений нами період.  

Слід передусім виокремити спеціальні тематичні публікації, що у 

прямій постановці торкаються окремих аспектів створення та розвитку 

частин спеціального призначення радянського Чорноморського флоту у 

період, що нами досліджується. Це історичний нарис А. Коршунова 

“17 ОБрСпН КЧФ. Короткий історичний нарис” [71] та колективу 

авторів “Спецназ ГРУ: Нариси історії. Історія створення: від рота до 

бригад. 1950–1979 рр.” (2009 р.) [72]. У цих джерелах висвітлюється 

історія створення та розвитку частини спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту Радянського Союзу у визначений нами 

період, зокрема 6 МРП і 17 обр СпП, а також наводяться певні відомості 

щодо особливостей бойової підготовки водолазів-розвідників у період 

1960–1990 рр. 

Обрана нами тема розглядалася у газетних статтях, зокрема: 

А. Хохлова “Бульки на воді – чекай диверсантів” (1991 р., Росія) [73], 

В. Пасякіна “Хто сильніше мін. Диверсійні групи підводників 

Чорноморського флоту” (1992 р., Росія) [74] та “Морські котики” по 

російські” (2002 р., Россія) [75], В. Пучкова “В гостях у морських 

дияволів” (1992 р., Україна) [76], А. Манчука “На таємничому острові 

біля берегів Чорного моря солдат перетворювали на “людей-амфібій” 

(2013 р., Україна) [77], С. Олександрова Чиї “Морські котики” крутіші? 

(2013 р., Україна) [78] та інші. 

Окрему групу складають спогади ветеранів частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту та учасників історичних 

подій періоду, що нами досліджується. До їх числа належить 

опубліковані інтерв’ю водолазного фахівця В. Авінкіна [79], 

колишнього командира групи 6-го морського розвідувального пункту та 

17-ї окремої морської бригади спеціального призначення, а у 
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подальшому командира 420-го розвідувального пункту спеціального 

призначення Північного флоту адмірала запасу Г. Захарова [80], 

колишнього командувача Чорноморським флотом адмірала 

І. Касатонова [81] та інших. У них розповідається про становлення та 

діяльність частин спеціального призначення радянського 

Чорноморського флоту до розпаду СРСР. 

Заслуговують на значну увагу низка інтерв’ю колишнього 

командира 17-ї окремої бригади спеціального призначення капітана 1 

рангу А. Карпенка [82; 83], з яких використані відомості щодо стану 

частини спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту у 

період 1990–1992 рр., завдань, що вона виконувала, а також обставини 

виходу її зі структури Чорноморського флоту та підпорядкування 

Збройним Силам України  

Іншу групу джерел складають науково-популярні та 

документальні відеофільми та фотографічні матеріали періоду, що 

досліджується. Зокрема у науково-популярних і документальних 

відеофільмах “Валеріо Боргезе 10 флотилія MAС” (Росія), “Робота 

бойових італійських плавців у 40-і и 50-і роки минулого століття” 

(Росія), “The Silent Enemy” (“Невидимий ворог. Бойові плавці”) 

(Великобританія), “Червоні водолази” (Росія) [84, 85, 86, 87] та інших 

показані передумови створення флотських підрозділів і частин 

спеціального призначення, висвітлюються питання призначення та 

порядку дій бойових плавців 10 MAS і ВМС Великобританії у Другій 

світовій війні. Окремі епізоди застосування бойових плавців іноземних 

держав у часи “холодної війни” окреслюються в науково-популярній 

передачі А. Мамонтова “Диверсанти” (Росія) [88]. 

У документальному фільмі “Підводні ніндзя” (Росія) [89] та 

науково-популярних фільмах “Територія чоловіків (Пам’яті 17-ї 

ОБрСпП)” (Україна), “Спецназ, Острів Первомайський” (Росія), “Острів 
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Первомайський. Спецназ, Фрог клуб” (Росія), “Острів Первомайський 

не забудемо” (Росія), “Водолаз-розвідник (17-а обр СпП)” (Україна), 

“Морська держава” (Україна) [90; 91; 92; 93; 94; 95], розкриваються 

передумови та процес розвитку 17-ї окремої бригади спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту, історія її місця постійної 

дислокації – о. Первомайський, показані діяльність командного складу, 

особливості проведення заходів оперативної і бойової підготовки тощо.  

Документальний фільм “Бойові плавці Росії. Ударна сила” (Росія) 

[96] та науково-популярна передача “Важливо з Іриною П׳янковою” 

(Україна) [97] дають уявлення про процес створення та розвитку 

підводних засобів руху і спеціальної зброї для водолазів-розвідників 

ВМФ СРСР.  

У дисертації використані фотографічні матеріали, що 

зберігаються в музейних установах України, в електронних музейних 

експозиціях, музейних фондах частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту, а також в особистому електронному 

фонді автора. Вони дають наочне уявлення щодо персоналій, які 

безпосередньо та опосередковано брали участь у формуванні частин 

спеціального призначення Чорноморського флоту, зразків спеціального 

озброєння, військової техніки та спорядження, навчально-бойових 

завдань і тактичних прийомів їх виконання тощо. 

Іншу групу джерел складають навчальні посібники, що 

розроблялися на базі діючих тогочасних керівних документів і 

видавалися у вищих військових навчальних закладах Радянського 

Союзу, сучасної Росії і України. Загальні відомості щодо підводних 

диверсійних сил та засобів флотів провідних країн світу, їх призначення 

та класифікації, а також погляди на їх роль у сучасних умовах отримано 

з навчального посібника “Бойові засоби флоту” (СРСР, 1974 р.) [98]. У 

цьому виданні також показані основні завдання з протидії підводним 
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диверсійним силам і засобам противника, порядок їх виконання тощо. 

Певні відомості щодо тактичних характеристик водолазної техніки та 

спорядження, а також особливостей їх використання отримані з 

підручника “Підручник легководолаза” (СРСР, 1962 р.) [99] та 

“Керівництво з водолазних робіт у сухопутних військах” (СРСР, 

1965 р.) [100]. 

На кафедрі Військово-Морських Сил Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського колективом авторів видано 

навчальний підручник “Застосування сил (військ) Військово-Морських 

Сил” [101], де автором, ґрунтуючись на аналізі історичного досвіду 

створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у 1953–1992 роках визначено та одноосібно 

розроблено основні положення організації протипідводно-диверсійного 

забезпечення ВМС ЗС України. 

Отже, джерельна база дослідження є достатньо репрезентативною 

для комплексного опрацювання обраної теми, повноцінного її розкриття 

та досягнення поставленої мети. 

 

 

1.3. Методи дослідження  

 

Досягнення завдань, передбачених метою дисертаційної роботи, 

здійснювалося на емпіричному та теоретичному рівнях. На 

емпіричному рівні відбувався пошук в історичних джерелах, наукових, 

аналітичних та інших публікаціях інформативного матеріалу щодо 

створення та розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у визначений нами період, його систематизація 

й аналіз.  
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На теоретичному рівні, на основі здобутого матеріалу, виявлено та 

проаналізовано передумови розвитку частин спеціального призначення 

розвідки радянського Чорноморського флоту, визначено напрями їх 

подальшого розвитку та сформовано рекомендації щодо реалізації 

набутого досвіду у практичній діяльності ВМС ЗС України. Сутність 

теоретичного етапу, в першу чергу, становило пояснення фактів, яке 

полягало в розкритті сутності певних явищ та історичних подій. Знання, 

отримані в результаті пояснення в узагальненому вигляді, викладені у 

висновках розділів і загальних висновках дослідження. 

Для виявлення ступеня розробки обраної наукової теми 

застосовувалися загальновизнані у вітчизняній історичній науці 

методологічні принципи та методи наукового пізнання.  

Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові 

принципи історизму, об’єктивності, системності та конкретності. 

Розкриття предмета дослідження потребувало звернення до принципу 

історизму, який відіграє ключову роль у процесі пізнання минулого. 

Відповідно до цього принципу осмислення джерелознавчого матеріалу 

здійснювалося з урахуванням конкретного часу, в контексті якого він 

з’явився. Цей принцип дав також змогу дослідити розвиток частин 

спеціального призначення у вітчизняних і іноземних військових флотах 

залежно від воєнно-політичних і соціально-економічних умов, що 

існували у певному історичному часі. 

В основу підготовки дисертації покладено принцип об’єктивності. 

Його дотримання зобов’язувало виявити максимум доступних 

різновидових історичних джерел, всебічно проаналізувати та 

максимально виважено їх оцінити, зробити наукові висновки, 

позбавляючи при цьому дослідника мінімального впливу особистих чи 

групових інтересів, політичних сил чи інших суб’єктивних факторів. 

Дотримання принципу об’єктивності видається особливо необхідним з 
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огляду на те, що в хронологічних межах дослідження існували різні 

підходи до визначення ролі і місця частин спеціального призначення 

розвідки у структурі Чорноморського флоту, а також теоретичних і 

практичних засад їх застосування, які не зрідка мали суб’єктивний 

характер. 

Принцип системності полягав у тому, щоб предмет дослідження 

був розглянутий у взаємозв’язку всіх його внутрішніх елементів й 

одночасно в усіх його зовнішніх зв’язках. Системний підхід сприяв 

встановленню основних періодів розвитку частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту у 1953–1992 рр. 

Системний підхід у роботі реалізувався через звернення дослідницької 

уваги до розроблених і аргументованих положень, а також у з’ясуванні 

подій і фактів, які отримали недостатньо аргументовану їх оцінку. 

Використання цього принципу зобов’язувало автора зосередити увагу 

наступних дослідників на подальшій розробці наукової проблематики. 

Для дотримання принципу конкретності предмет дослідження 

було розглянуто з урахуванням неповторності його змісту, географічної 

визначеності місця існування та визначеного історичного часу розвитку.  

Ці універсальні принципи наукового пізнання дали змогу 

забезпечити вирішення завдань дослідження. 

Слід зазначити, що у контексті теми нашого дослідження 

принцип – це обов’язкова норма, що пред’являється до діяльності 

людей та їх поведінки. У частинах спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту під принципами розуміються обов’язкові 

вимоги і норми, з яких виходять воєнно-політичне керівництво держави 

та органи військового управління щодо управління процесами розвитку 

у відповідному військовому організмі. До основних методологічних 

принципів можна віднести: принципи спадковості, інновації, цілісності і 

верифікації. 
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Використання принципу спадковості у дослідженні припускало 

глибоке і всебічне вивчення основних ідей, поглядів, підходів, 

концепцій, теорій, традицій, які існували як у минулому, так існують і 

нині. Завдяки йому нами проаналізовано історичний досвід створення та 

розвитку частин спеціального призначення розвідки в радянському 

флоті та провідних морських країнах світу. 

Принцип інновації дозволив не тільки проаналізувати та 

узагальнити досвід підготовки та застосування частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту до різноманітних заходів, 

але й визначити основні суперечності цих процесів, висунення нових 

варіантів, способів і засобів вирішення проблемних питань розвитку. 

Принцип цілісності дозволив сприймати розвиток частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту як 

невід’ємну складову системи морської розвідки. Дотримання принципу 

цілісності потребувало системного, комплексного дослідження засад 

системи розвідки ВМФ СРСР. 

Принцип верифікації (від лат. verus – істинний та facio – роблю) у 

контексті нашого дослідження був спрямований на підтвердження 

істинності наукових тверджень результатами їх емпіричної перевірки.  

Праця побудована за проблемно-хронологічним принципом.  

Загальнонаукові принципи реалізовані через використання 

загальнонаукових методів наукового пізнання (“метод” – шлях 

дослідження (пізнання), форма практичного і теоретичного опанування 

дійсності, вихідна із закономірностей руху об’єкта, що вивчається; 

система регулятивних принципів перетворювальної, практичної чи 

пізнавальної, теоретичної діяльності [102, с. 409].  

Систему методів [103] вивчення процесу розвитку частин 

спеціального призначення Чорноморського флоту утворювали 
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загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціальні методи історичного 

дослідження.  

У праці використано низку спеціальних методів історичного 

дослідження, а саме: історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний та історико-біографічний. Завдяки історико-

генетичному методу з’ясовувалося походження і становлення явища у 

процесі його історичного розвитку. Використання методу дало 

можливість виявити і розкрити загальний історичний процес створення 

та розвитку частин спеціального призначення розвідки Чорноморського 

флоту. Важливим результатом використання історико-генетичного 

методу стало виявлення у цьому історичному процесі причинно-

наслідкових зв’язків і тенденцій. Історико-порівняльний метод 

застосовувався для виявлення, порівняння й опису сутності історичних 

подій і явищ за подібністю або розбіжністю їх властивостей та ознак. 

Його використання дало можливість виявити провідні напрями, загальні 

та відмінні риси у розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту в кожному історичному періоді, порівняти й 

узагальнити результати їх функціонування в конкретних історичних 

умовах. Історико-типологічний метод дозволив виявити поодиноке, 

загальне й особливе в історичних явищах з метою їх об’єднання за 

схожими ознаками в групи для типологізації та класифікації. Цей метод 

дав можливість спочатку скласти хронологію, а потім періодизацію 

історичного процесу, який став предметом нашого дослідження. 

Завдяки цьому методу виявлені основні періоди розвитку частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту СРСР у 

1953–1992 рр. Під час роботи над дослідженням з’ясувалася роль 

реальних людей у розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту СРСР, для цього використовувався історико-

біографічний метод у тих фрагментах, де з’ясовувалася діяльність 
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керівництва держави, Чорноморського флоту та командування частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту, що 

фактично визначали та реалізовували цей процес. 

Завдяки логічному методу, що являє собою певну систему 

теоретичних положень і принципів відбору, аналізу й узагальнення 

емпіричного матеріалу, здійснювалося узагальнення фактів, розкриття 

їх сутності і на цьому ґрунті пояснювалися явища. Цей метод дав змогу 

виявити передумови і фактори впливу на розвиток частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту, підготовку і застосування 

водолазів-розвідників у мирний і воєнний час, об’єднати й узагальнити 

виявлені історичні факти, зробити висновки та розробити рекомендації 

щодо їх врахування у сучасних умовах.  

Практична реалізація спеціальних методів історичного 

дослідження і логічного методу стала можливою завдяки широкому 

використанню в роботі таких загальнонаукових методів, як аналіз і 

синтез, дедукція та індукція, а також емпіричні методи – класифікації та 

реконструкції, що були пізнавальними засобами, необхідними для 

реалізації підходів і принципів конкретного провідного методу. 

Загальнонаукові методи – аналіз і синтез – забезпечили 

формулювання обов’язкових формальних атрибутів дисертації – 

актуальності, об’єкта і предмета, мети і завдань, наукової новизни 

дослідження, теоретичних положень, висновків, узагальнень, а також 

рекомендацій для використання сучасними ВМС ЗС України. 

Метод класифікації дозволив систематизувати історіографічну і 

джерельну базу дослідження, виділити тематичні напрями висвітлення 

подій, що стосуються предмету дослідження.  

Структурно-функціональний метод дозволив дослідити 

взаємозв’язки елементів різного ієрархічного рівня в структурі частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту, розкрити їх 
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роль і місце в загальній системі розвідки військово-морського флоту та, 

загалом, у збройній боротьбі на морі. 

Отже, органічне поєднання названих принципів та методів 

дозволило достовірно відтворити цілісний процес розвитку частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту та 

реалізувати мету і завдання дослідження. 

 

 

Висновки за розділ 1. 

 

Таким чином, на підставі аналізу історіографії актуальної 

тематики створення та розвитку частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту ВМФ СРСР у 1953–1992 рр. зроблено 

висновок, що до цього часу вийшла невелика кількість наукових праці 

сучасних українських і російських дослідників, в яких різні її аспекти 

висвітлюються фрагментарно, у загальному контексті матеріалу, що 

досліджувався. Комплексне її вивчення залишилося поза увагою 

науковців, що є певною прогалиною у воєнно-історичній науці. 

Недостатньо розкритими залишаються такі питання: погляди військово-

політичного керівництва держави та флоту на роль і місце частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту у структурі 

флоту та їх завдання у збройній боротьбі на морі та в мирний час; 

розвиток організаційно-штатної структури, особливості бойової та 

оперативної підготовки тощо. Не розкритим також є суб’єктивно-

особистісний аспект у створенні та функціонуванні цих частин на 

Чорному морі у період після закінчення Другої світової війни. Усе це 

підтверджує наукову актуальність теми. Саме цим і керувався автор, 

визначаючи об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження.  
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Наявна джерельна база створює можливості для повноцінного 

розкриття предмету дослідження, вирішення поставленого наукового 

завдання та досягнення мети. 

Застосування у роботі загальновизнаних принципів наукового 

дослідження у поєднанні з загальнонауковими і спеціально-історичними 

методами наукового пізнання дозволило достовірно відтворити цілісний 

процес створення та розвитку частин спеціального призначення 

Чорноморського флоту в означених хронологічних межах, уникнути 

однобічності й непослідовності при його розгляді та вирішити наукове 

завдання. 
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Розділ 2. ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

РОЗВІДУВАЛЬНО-ДИВЕРСІЙНИХ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ДІЙ НА 

МОРІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 

2.1. Зародження та розвиток сил і засобів для ведення розвідувально-

диверсійних дій у підводному просторі до середини ХХ століття 

 

Аналіз джерел засвідчив, що ідея використовувати водне 

середовище як шлях для скритного проникнення до об’єктів противника 

та проведення розвідувально-диверсійних дій має давню історію. Вона 

певним чином реалізовувалася у Давній Греції і Персії. Так, у 480 р. до 

н.е. спеціально підготовлені плавці з грецького о. Скіон пірнали до 

ворожих перських кораблів та перерізали їм якірні канати. В результаті 

шторму та зіткнення суден з прибережними скелями загинули кілька 

десятків перських бойових суден [1]. Ці події можна вважати одними з 

перших успішних диверсійних дій плавців у воєнно-морській історії 

людства.  

Слід зазначити, що у ті часи плавці не мали потрібних дій під 

водою технічних засобів. Є відомості, що у 375 р. до н.е. з’явився 

трактат давньоримського письменника Вегеція “О правилах 

військових”, призначений для навчання римских когорт. Ця праця стала 

першим відомим друкованим виданням, в якому були зображені “бойові 

плавці” і наводився опис праобразу водолазного спорядження. Він мав 

вигляд шкіряного шолому з трубкою та з прорізями для очей закритих 

прозорим матеріалом. Можливості такого спорядження були вкрай 

обмежені по глибинах застосування [1]. 

У контексті нашого дослідження не можна не згадати запорозьких 

козаків, які ще у ІV ст. використовували очеретяні трубки для 
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підводного проникнення до ворожих об’єктів. Але, як припускається 

виходячи з анатомічних та фізіологічних особливостей людини, глибина 

занурення не перевищувала 30 см [2, с. 8–12]. 

Під час російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на Чорноморському 

театрі воєнних дій, з метою протидії переважаючому османському флоту, 

Морське міністерство Російської імперії вперше у світовій практиці 

сформувало у 1876 р. на р. Дунай спеціальну команду плавців-водолазів для 

розвідки місць базування ворожих кораблів та підведення під них мін. 

Начальником Дунайських плавців було призначено лейтенанта Михайла 

Федоровича Ніконова (фото Д.1.) [3]. Він звернувся до вищого 

командування з обґрунтованими пропозиціями щодо використання 

спеціальних костюмів для плавання американця Пауля Бойтона (англ. Paul 

Boyton) [4] (фото Д.3.,Д.4.) в інтересах розвідки. Цей костюм являв собою 

каучукові штани і сорочку затягнуту щільно на талії поясом. Всередині 

костюма знаходилися повітряні кармани з трубками на зовні, які можна 

було надувати (здувати) плавцю для досягнення різних ступенів плавучості. 

В комплекті з костюмом було легке двостороннє весло, за допомогою якого 

можна плисти лежачі на спині. Світову популярність Пол Бойтон отримав 

за подолання протоки Ламанш у костюмі 28–29 травня 1876 р. Час 

перебування у воді склав 23 год. 30 хв. Командування Чорноморського 

флоту позитивно поставилось до ініціативи Ф. Ніконова і закупило у 

Великобританії десять костюмів Бойтона. Ці костюми давали можливість 

Дунайським плавцям протягом декількох годин знаходитися у воді, 

змінювати своє положення, нести важке екіпірування та буксирувати 

необхідний вантаж [5, с. 28–39; 3]. 

Комплектуванням особового складу підрозділу займався 

заступник М. Ніконова досвідчений мічман Володимир Петрович 

Персін (фото Д.2.), який до цього шість років проходив службу у 

Гвардійському флотському екіпажі у Петербурзі [3]. Він відібрав з 
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числа росіян, греків та болгар десять найбільш підготовлених матросів. 

Місцем дислокації підрозділу було визначено пункт базування Браїлов. 

Основними завданнями підрозділу були розвідка місць базування 

військових кораблів противника на р. Дунай, складу, стану його військ у 

прибережних районах та ведення розвідувально-диверсійних дій [6].  

З надходженням нового спорядження особовий склад приступив 

до його засвоєння. На озброєнні плавців знаходились спеціальні сплавні 

міни, що мали циліндричний металевий корпус, у середині якого 

знаходився заряд піроксиліну або пороху та платиновий запал. Плавець 

буксирував міну за допомогою мотузки до корабля противника, звільняв 

її за напрямком течії та підривав у потрібний момент за допомогою 

гальванічної батареї, що знаходилася на поясі костюма плавця. На 

тренуваннях плавці навчались приховано мінувати кораблі (судна) 

противника. Особлива увага зверталась на засвоєння плавцями нового 

спорядження та вміння виставляти нові гальванічні міни [7, с. 78].  

Під час виконання бойових завдань лейтенант М. Ніконов 

особисто, або разом з підлеглим матросом виходив на розвідку в 

костюмі для плавання до пунктів базування противника – м. Галац та 

Тульча з метою визначення місцезнаходження його бойових кораблів 

(суден). Відомо, що одному з Дунайських плавців під час виконання 

бойового завдання вдалося приховано відбуксирувати міну до 

турецького корабля, але внаслідок неврахування напрямку та швидкості 

течії Дунаю ціль не була знищена [5, с. 28–39.].  

Також є відомості, що саме плавці-розвідники М. Ніконова 

здійснили взяття м. Мачін. На світанку 11 червня 1877 р. вони за 

допомогою костюмів для плавання висадились з р. Дунай на набережну 

м. Мачина раптово напали на позиції башибузуків (тур. basibozuk – 

солдат іррегулярних частин війська Туреччини) [8] та звільнили місто 
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без жодних втрат. За взяття м. Мачина лейтенанта М. Ніконова було 

нагороджено золотою шаблею з надписом “За хоробрість” [9, с. 210]. 

Для розширення можливостей з розвідки турецьких військ на 

узбережжі р. Дунай лейтенанту М. Ніконову був наданий в оперативне 

підпорядкування підрозділ військової розвідки. Розвідувальні відомості 

плавців-розвідників М. Ніконова були високо оцінені командиром 14-го 

армійського корпусу генерал-лейтенантом Аполлоном Ернестовічем 

Циммерманом [6, 10]. Після завершення війни підрозділ було 

розформовано [11]. На нашу думку, командування Чорноморського флоту, 

створюючи цей підрозділ, сподівалось досягти переваги над противником 

за рахунок нових способів застосування сучасної мінної зброї. Досвід 

розвідувально-диверсійних дій Дунайських плавців засвідчив їх 

перспективу у морській війні, але не виправдав сподівання щодо ураження 

кораблів (суден) противника мінною зброєю. Тому у повоєнний час вони 

стали непотрібні: підтримка була надана традиційним надводним силам і 

відповідним засобам ведення боротьби на морі. 

Отже, Дунайських плавців можна вважати першим підрозділом 

спеціального призначення Чорноморського флоту, який вже наприкінці 

ХІХ ст. мав практичний бойовий досвід виконання розвідувально-

диверсійних завдань, що не могли виконати “традиційні” сили флоту, а 

також підготовлений особовий склад та спеціальне спорядження для дій 

на воді [12, с. 207-208]. 

У контексті розгляду даної теми слід зазначити, що для виконання 

розвідувально-диверсійних завдань плавцям було потрібне спеціальне 

водолазне спорядження, що дозволило б перебувати людині під водою 

певний час. Головним критерієм цього часу став шлях подачі повітря 

водолазу, що знаходився під водою. Першим шляхом була подача повітря 

під тиском через шланги, інший – з індивідуального дихального апарату, 

що знаходився у плавця. Це водолазне спорядження отримало загальну 
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назву ребризер (англ. rebreather – перевдихатель). Перший ребризер був 

розроблений ще у 1876 р. британцем Генрі Флеусом (англ. Henry Albert 

Fleuss, фото Д.11.) [13]. Він мав прогумовану матерчату оболонку, 

дихальний мішок, мідний циліндр з киснем та поглиначем вуглекислого 

газу. В якості поглинача використовувалась пенька просочена гідрооксидом 

калію. За необхідністю кисень додавався вручну. Апарат дозволяв 

знаходитися під водою до 3год., але глибина занурення була обмежена до 

5–7 м. Це було пов’язано з токсичністю кисню для організму людини. На 

той час про цей факт водолази не знали [14].  

Вже у 1907 р. німецька компанія Draeger розробила ребризер для 

рятування підводників з підводних човнів. Взяв за основу зазначені два 

ребризери директор британської компанії (англ. Siebe Gorman  Robert 

Henry Davis) побудував власний апарат замкнутого типу, який отримав 

назву “Штучна легеня Девіса” (англ. Davis False Lung). Новий ребризер 

мав редукційний клапан, що подавав кисень автоматично під 

встановленим тиском, мідний балон було замінено на стальний.  

З початком Першої світової війни ці апарати використовувались 

пожежниками на пожежах та для захисту солдат під час застосування 

противником отруйних речовин. У подальшому вони, відомі під 

абревіатурою ПРАД – підводний рятувальний апарат Девіса, почали 

поширюватися у військових флотах. Фактично його можна вважати 

праобразом сучасного індивідуального дихального апарату для 

водолазів-розвідників [15]. 

Проте, першість у створенні та результативному використанні 

флотських професійних розвідувально-диверсійних підрозділів, а також 

спеціального озброєння та техніки для їх дій на морі, належить 

Королівським військово-морським силам Італії (італ. Regia Marina). Так, у 

1915 р. інженер-механік італійського лідера “Alessandro Poerio” Луіджи 

Мартігноні (італ. Luigi Martignoni) запропонував своєму безпосередньому 
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начальнику інженер-капітану 3 рангу Раффаєле Россетті (італ. Raffaele 

Rossetti, фото Д.5.) переобладнати торпеду в носій водолазів [16] для 

знищення бойових кораблів противника. Ця ідея була практично 

реалізована у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р., коли два італійських 

флотських офіцера інженер-капітан 3 рангу Раффаєле Россетті та лейтенант 

медичної служби Раффаєле Паолуччі (італ. Raffaele Paolucci, фото Д.6.) на 

керованій торпеді “Mignatta” (фото Д.7., Д8.) приховано проникли в порт 

Пула та потопили австро-угорський лінійний корабель “Viribus Unitis” 

водотоннажністю 22 тис. т. (рис. Д.1.) [17, с. 95–96; 18, с. 81–83]. На нашу 

думку, це був перший в історії факт знищення великого бойового корабля 

противника таким способом. Він продемонстрував спроможність малими 

силами досягати значних результатів у морській війні з переважаючим 

противником.  

Пізніше, у 1935 р., два інженер-лейтенанта Тезео Тезеї (італ. Teseo 

Tesei) та Єліос Тоскі (італ. Elios Toschi) (фото Д.13., Д.14.) на базі керованої 

торпеди “Mignatta” побудовали нову “керовану тихохідну торпеду” SLC 

(італ. Siluro a Lente Corsa, фото Д.21., Д22. [19]). Екіпаж керованих торпед 

SLC складався з водія та водолаза. Водій керував торпедою за допомогою 

штурвальної колонки, компаса, глибиноміра, манометра та амперметра. 

Водолаз у підводному положенні від’єднував від носової частини торпеди 

бойовий заряд тринітротолуолу масою близько 300 кг та кріпив його до 

корпусу корабля. Характеристики керованої торпеди SLC (табл. 2.1) 

дозволяли у підводному положенні долати протичовнові та протидиверсійні 

загородження пунктів базування противника. Зазначимо, що загалом у 

період 1940–1943 рр. італійці побудували понад 80 одиниць SLC. 
 

Таблиця 2.1 
Основні тактико-технічні дані керованої торпеди SLC 

Довжина, м 

Діаметр, мм 

Швидкість, 

вуз. 

Відстань плавання, 

милі 

Глибина 

занурення, м 

Екіпаж, 

осіб 

6,7/530 до 2,5 до 10 до 30 2 

Таблицю складено за матеріалами [20, с. 25; 21; 22]. 
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Екіпаж торпеди був одягнутий у водолазні костюми Беллоні, який 

являв собою спеціальний комбінезон із водостійкої тканини з маскою та 

дихальним апаратом на животі (фото Д.24.). Для прихованості дій 

костюм комплектувався дихальним апаратом замкнутого типу. Принцип 

роботи такого апарату полягав у тому, що кисень із металевого балону 

подавався до гумової сумки, яка за допомогою гофрованої трубки 

з’єднувалася з маскою. Повітря, що видихалося, надходило до патрону з 

хімічним складом, що поглинав вуглекислий газ та поверталося до 

сумки. Балонів з киснем вистачало на шість годин. Головною перевагою 

дихального апарату замкнутого типу була відсутність ознак водолаза 

під водою, зокрема, бульбашок на поверхні [18, с. 81–83].  

У повоєнні роки лідерство у створенні підрозділів спеціального 

призначення також належало ВМС Італії. На початку 1936 р., завдяки 

підтримці адмірала дивізії Маріо Фаланголі (італ. Ammiraglio di 

Divisione Mario Falangola, фото Д.12. [23]), для засвоєння та 

удосконалення керованих торпед було сформовано позаштатну групу 

спеціального призначення у складі 7 офіцерів. Очолив цей підрозділ 

капітан 3 рангу Каталано Гонцага (італ. Capitano di Fregata Catalano 

Gonzaga). Група дислокувалася поблизу бази підводних човнів у гирлі 

р. Серкіо [24; 25].  

Але в травні 1936 р., завдяки швидкій перемозі Італії в Ефіопії, вище 

італійське військове керівництво скоротило витрати на ВМС. Унаслідок 

цього було припинено формування відділу з питань озброєння спеціального 

призначення у Морському Генеральному штабі, згорнуто підготовку 

особового складу групи, а всі технічні засоби здано на склад [26]. 

Проте, наближення війни з Великобританією, яка була однією із 

провідних морських держав, змусило італійське флотське керівництво 

звернутися до досвіду ведення боротьби на морі нетрадиційними силами і 

засобами та відтворити підрозділ спеціального призначення. Причиною 
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цього стала явна перевага Великобританії у кількісному стані корабельного 

складу та морської авіації (співвідношення наведено у табл. 2.2). 

 
Таблиця 2.2 

Співвідношення корабельного складу і морської авіації  

ВМС Італії та Великобританії 
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Італія 4 7 14 – 130 72 13 40 11 – 104 40 

Велика 

Британія 

15 15 49 6 184 26 8 42 3 40 58 497 

Таблицю складено за матеріалами [27]. 
 
У вищому військовому керівництві зміцнювалася думка щодо 

застосування розвідувально-диверсійних сил у початковий період війни 

проти кораблів та суден противника, що базуються на Середземному морі 

[28, с. 20]. Так, 28 вересня 1938 р. було сформовано першу військову 

частину спеціального призначення для дій на морі – 1-у флотилію МАS 

(італ. Mezzi d'Assalto – штурмові засоби). До його складу увійшли загін 

штурмових моторних катерів типу МТМ (італ. Motoscafo da Turismo 

modificato – катер туристичний модернізований, фото Д.25.), у кількості 

12 катерів (ПБ Спеція) та загін керованих торпед SLC, що мав на 

озброєнні 11 торпед (ПБ Серкіо). Принцип застосування катеру МТМ 

полягав у виведенні його на позицію, спрямуванні на ціль та його 

залишення. Катер вдарявся в борт корабля, контактні підривники 

підривали кілька вибухових зарядів, установлених в спеціально 

визначених місцях корпусу, що розламували катер на частини. Коли 

носова частина досягала визначеної глибини, гідростатичний підривник 

підривав основний заряд [29] (фото Д.26, Д.27., Д.28 [249–251]). Основні 

тактико-технічні дані катеру МТМ наведено у табл. 2.3.  



87 
 

 
Таблиця 2.3 

Основні тактико-технічні дані катеру МТМ 
Водотоннажність, 

т 

Довжина, м 

Ширина, м 

Швидкість, 

вуз. 

Озброєння Екіпаж, 

осіб 

1,3 5,2/1,4 32 300 кг 

вибухової 

речовини 

1 

Таблицю складено за матеріалами [20, с. 30; 30]. 
 
Командиром частини було призначено капітана 2 рангу Паоло Алоїзі 

(італ. Capitano di Fregata Paolo Aloisi, фото Д.15. [31]), завдяки якому 

почалося активне формування флотилії, інтенсивна підготовка її особового 

складу, випробування штурмових засобів та удосконалення їх тактико-

технічних характеристик. У Морському Генеральному штабі було створено 

відділ з вивчення можливостей застосування штурмових засобів [32]. Таким 

чином, ми спостерігаємо перше включення до органу військового 

управління флотом структури, що проводила роботу в інтересах підрозділів 

спеціального призначення та спрямовувала їх діяльність. 

У січні 1940 р. відбулося перше практичне спеціальне навчання загону 

керованих торпед, яке мало на меті перевірку готовності екіпажів до дій з 

мінування кораблів. Для підводного мінування було обрано корабель-ціль 

легкий крейсер “Quarto” (фото Д.29.), що знаходився на рейді пункту 

базування Спеція [33]. Для транспортування до району навчань трьох 

керованих торпед SLC з екіпажами було залучено підводний човен 

“Ametista” (фото Д.30.) під командуванням Дона Юніо Валеріо Сципіоне 

Боргезе (італ. Junio Valerio Scipione Borghese, фото Д.16.) [34, 35]. 

Незважаючи на певні технічні несправності двох керованих торпед, що 

виникли під час виконання навчально-бойового завдання, корабель-ціль було 

заміновано. Представник вищого командування на навчаннях командувач 

Верхньо-Тірренського морського округу адмірал Хильдебранд Гойран 

(італ. Ammiraglio Ildebrando Goiran) позитивно оцінив дії екіпажів керованих 

торпед [36].  
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Слід зазначити, що у цей період тільки ВМС Італії мали такі 

спеціальні підрозділи та технічні засоби. Незважаючи на їх успішний 

розвиток, багато консервативно налаштованих адміралів вважали цей 

процес зайвою тратою часу та ресурсів. Вони наполягали, що лише за 

допомогою корабельної артилерії можна вирішити завдання завоювання 

панування на морі. Тому не бачили підрозділів спеціального призначення 

в існуючій системі флоту і, відповідно, його завдань у війні на морі [26].  

Перше застосування підрозділів спеціального призначення ВМС 

Італії у реальних бойових діях відбулося вже під час Другої світової війни. 

У червні 1940 р. Італія вступила у війну проти Великобританії та Франції на 

боці Німеччини. Італійські ВМС значно поступалися флоту Великобританії 

у кількісному складі, зокрема у надводних кораблях. Цей фактор змусив 

створити на базі існуючих загонів окреме з’єднання спеціального 

призначення (командир капітан 2 рангу Вітторіо Моккагатта, італ. Capitano 

di Fregata Vittorio Moccagatta, фото Д.17.), основними завданнями якого 

було боротьба з надводними кораблями противника [37]. 

У флотилії було проведено низку реорганізаційних заходів, 

зокрема, розширено існуючі надводні і підводні загони та зведено їх під 

безпосереднє командування штабу флотилії, який мав оперативний та 

дослідницький відділи. До складу надводного загону (командир капітан 

3 рангу Джордже Джоббе, італ. Capitano di Corvetta Giorgio Giobbe, 

фото Д.20.) входили катери МТМ та школа навчання їх водіїв у Спеції. 

Для здійснення заходів безпосередньої підготовки до дій з грудня 1940 

р. катери МТМ було перебазовано на о. Лерос [38].  

До підводного загону (командир капітан 2 рангу Ю. Боргезе). 

входили: школа підводних плавців у м Ліворно; школа водіїв керованих 

торпед у м. Бокке ді Серкіо та підводні човни “Ambra”, “Gondar” та 

“Scire” – носії керованих торпед. Для приховування дійсного 

призначення частини, за пропозицією В. Моккагатти, з 15 березня 
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1941 р. з’єднання отримало абревіатуру “10 флотилія МАS” (італ. 

“Х Flottiglia МАS” (фото Д.23.) [39; 40, р. 38–39]. 

В інтересах з’єднання було створено спеціальний дослідницький 

центр під керівництвом Анжело Беллоні (італ. Angelo Belloni, фото Д.18. 

[41]), який одночасно був радником командира 10 флотилії МАS з 

водолазної підготовки. Центром досліджувалися питання щодо 

довготривалого перебування людини під водою. Командуванню флотилії 

було надано повноваження відбирати кандидатів на укомплектування 

підрозділів зі всіх військових частин ВМС Італії, а також заключати 

договори безпосередньо з приватними компаніями на поставку необхідних 

матеріальних засобів. Слід зазначити, що для отримання максимальних 

результатів з підготовки особового складу було налагоджено тісне 

співробітництво з вченими, медиками, винахідниками, інженерами, 

моряками та представниками промисловості. Командуванню 10 флотилії 

МАS також було надано можливість в ініціативному порядку планувати та 

здійснювати розвідувально-диверсійні дії. З метою планування цих дій в 

операціях флоту була організована взаємодія з іншими частинами флоту та 

видами збройних сил [28; с. 50–57;42].  

Перше успішне застосування підрозділів 10-ї флотилії МАS у 

бойових умовах відбулося 26 березня 1941 р., коли під час атаки 

катерами типу МТМ сил британського флоту у ВМБ Суда (о. Кріт) було 

потоплено важкий крейсер “York” водотоннажністю 10 000 т та виведено 

з ладу 3 допоміжні судна загальною водотоннажністю 32 000 т.  

Результативні дії спеціальних підрозділів з переважаючим 

противником сприяли їх подальшому розвитку. Восени 1941 р. завдяки ідеї 

лейтенанта Еужинио Волка (італ. di Vascello Eugenio Wolk, вихідця з 

українських земель, уродженця м. Чернігів з дворянської родини [43]) та 

підтримці В. Боргезе було сформовано новий підрозділ у складі підводного 

загону флотилії – групу бойових плавців під умовною назвою “Gruppo 
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Gamma” [44]. Для плавців було створено спеціальне водолазне 

спорядження: водонепроникний комбінезон, гумові ласти та дихальні 

апарати замкнутого типу. Зазначене водолазне спорядження дозволяло 

бойовому плавцю пропливати до 4 миль зі швидкістю 0,8 вуз. та 

знаходитися під водою до 40 хв. При цьому кожний з них мав на поясі 4–5 

спеціальних підривних зарядів (фото Д.9, Д.10). З метою маскування бойові 

плавці використовували чорну та темно-зелену фарбу для обличчя та рук, а 

для голови – морські водорості [45, с. 102; 46; 47]. Основним завданням 

групи було знищення транспортних суден за допомогою спеціальних 

підривних зарядів (основні тактико-технічні дані наведено у табл. 2.4. 

Слід зазначити, що саме водолазне спорядження, спеціальне 

озброєння і техніка підрозділу “Gruppo Gamma” дозволяли успішно 

виконувати розвідувально-диверсійні завдання у водному середовищі 

та, загалом, визначили зміст поняття бойовий плавець. 
 

Таблиця 2.4 
Основні тактико-технічні дані підривних зарядів,  

що застосовувалися італійськими бойовими  
№ 

з/п 

Назва 

виробу 

Вага, 

кг 

Кількість 

зарядів для 

плавця 

Тип  

підривника 

Спосіб кріплення 

заряду 

Механізм на 

невилучення 

1. Cimici  2 4–5 годинний  присмоктування  

до днища 

корабля 

– 

2. Bauletti 4,5 2 швидкісний двома 

затискачами до 

киля корабля 

+ 

Таблицю складено за матеріалами [28, с. 31]. 
 
Аналіз знайденої літератури і джерел свідчить, що диверсійно-

розвідувальні дії італійської флотилії зіграли суттєву роль у збройній 

боротьбі на Середземноморському ТВД проти ВМС Великобританії. 

Так, у ніч з 18 на 19 грудня 1941 р. у британській ВМБ Александрія 

силами 3-х екіпажів керованих торпед 10 флотилії МАS було виведено з 

ладу лінкори “Vialent” і “Queen Elizabeth”. Ці бойові кораблі 
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водотоннажністю 32 000 т кожний являли безпосередню загрозу 

перевезенням італійських та німецьких військ до Африки. У результаті 

успішно проведеної операції італійський флот на кілька місяців здобув 

значну перевагу у надводних силах на Середземному морі [48, 49].  

Окремі підрозділи флотилії продовжили успішні дії проти 

британського флоту навесні 1942 р. Зокрема, торпедні катери надводного 

загону разом з бойовими плавцями групи “Gruppo Gamma” здійснювали 

розвідку системи оборони о. Мальта. Ними у взаємодії з агентурною 

розвідкою також було виконано низку результативних диверсійно-

розвідувальних завдань. Є відомості, що у період з вересня 1942 р. до серпня 

1943 р. підводним загоном 10 флотилії було знищено або пошкоджено 

11 кораблів та суден противника загальною водотоннажністю 54 200 т [50]. 

Можна констатувати, що головними причинами успіху 

італійських бойових плавців були: слабка організація противником 

протипідводно-диверсійного забезпечення сил флоту, ретельна 

підготовка до дій, розвідка противника, проведення заходів тактичного 

маскування, дезінформації та професійний вишкіл екіпажів [51, с. 667; 

52, с. 85–92]. Саме це дало можливість здійснювати раптові диверсійні 

дії та досягти максимальної результативності.  

Слід зазначити, що італійські підрозділи спеціального 

призначення, також застосовувалися у бойових діях на Чорноморському 

ТВД. Вважаємо, що досвід їх дій у контексті нашого дослідження, 

доцільно розкрити більш детально. Так, у березні 1942 р. німецьке 

командування звернулося до керівництва ВМС Італії з проханням про 

надання допомоги у здійсненні морської блокади м. Севастополя [53]. 

З цією метою на Чорне море було відправлено частину надводного 

загону 10 флотилії МАS та надмалі підводні човни типу “СВ” 

(Sommergibili tascabili di Classe CВ, основні тактико-технічні дані 

наведено у табл. 2.5), зокрема: п’ять малих торпедних катерів MTSM 
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(Motoscafo da Turismo Silurante Modificato, основні тактико-технічні дані 

наведено у табл. 2.6), п’ять катерів МТМ та шість надмалих підводних 

човнів. Ці засоби були зведені в окрему флотилію (командир капітан 1 

рангу Франчесько Мімбеллі (італ. Capitano di Vascello Francesco Maria 

Mimbelli) [54].  

 

Таблиця 2.5 
Основні тактико-технічні дані  

надмалого підводного човна типу “CВ” 
Водотоннажність, 

т 

Довжина, м 

Ширина, м 

Швидкість 

надводн./підводн., 

вуз. 

Озброєння Екіпаж, 

осіб 

45 14,99/3 7,5/7 2 – 450 мм 

торпеди або 

2 міни 

4 

Таблицю складено за матеріалами [46].  
 

Таблиця 2.6 
Основні тактико-технічні дані катеру типу “МТSМ” 

Назва  

виробу 

Водотоннажність, 

т 

Довжина, м 

Ширина, м 

Швидкість, 

вуз. 

Озброєння Екіпаж, 

осіб 

MTSM  3,71 7/2,3 30 450 мм 

торпеда; 

2 глибинні 

бомби 

2 

Таблицю складено за матеріалами [20, с. 31; 55]. 
 
Перша проблема, з якою зіткнулися італійська флотилія, була 

пов’язана з перебазуванням катерів на Чорне море. Фактично єдиним 

можливим її рішенням міг стати наземний транспорт, оскільки 

відповідно до Конвенції Монтре 1936 р. підконтрольні Туреччині 

Чорноморські протоки були закритими для проходу військових кораблів 

воюючих держав [56, с. 66]. Тому у квітні 1942 р. зі складу надводного 

загону було організовано експедиційну групу на чолі з капітаном 3 

рангу Альдо Ленці (італ. Capitano di Corvetta Aldo Lenci), яка отримала 

назву “колона Моккагатта 10 флотилії МАS”. З метою здійснення 

маршу до пункту призначення була створена автоколона, яка окрім 

матеріальної частини, могла перевозити особовий склад і обладнання, 
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необхідне для використання штурмовими засобами, що забезпечувало 

групі повну автономність [28, с. 176]. 

Не зважаючи на всі труднощі, пов’язані з військовими 

обмеженнями, 6 травня колона була оснащена всім необхідним та 

підготовлена до маршу. До її складу входили: п’ять малих торпедних 

катерів типу “MTSM” та п’ять катерів типу “МТМ” на автотязі; 

штабний автобус, обладнаний ліжками для всіх водіїв торпед; 

автомашина з радіостанцією, що служила одночасно канцелярією 

колони і сховищем дрібних запасних частин; легкова автомашина 

підвищеної прохідності для командира; зв’язковий мотоцикл; три 

трактори; п’ять автотягачів “666” і п’ять спеціальних причепів для 

перевезення торпед; автомайстерня; оснащена всім необхідним для 

ремонту автомашин, катерів і торпед; автоцистерна ємністю в 12 тис. 

літрів; три автопричепи-цистерни для перевезення рідин; автопричіп 

для перевезення боєприпасів та автокран для підйому катерів. 

Автоколона була забезпечена бензином, боєприпасами, необхідним 

обладнанням, запасними частинами і продовольством для автономних 

бойових дій протягом декількох місяців. На її озброєнні окрім особистої 

зброї, знаходилися дві автоматичні 20-мм зенітні гармати на 

автопричепах [57, с. 59–71]. 

Рух колони до Криму (фото Д.31) здійснювався з 6 до 19 травня 

залізничним транспортом за маршрутом: Спеція – Верона – Бреннер – 

Відень – Краків – Тернопіль – Дніпропетровськ – Сімферополь. Після 

прибуття до станції призначення, колона своїм ходом 21 травня прибула 

до Ялти, а звідти 22 травня – до місця призначення – с. Форос, де було 

створено оперативний штаб. Перш за все було прокладено рейковий 

шлях і споруджено дерев’яний сліп, щоб доставляти катери до берега 

моря та спускати їх на воду. Завдяки допомозі німецької саперної роти 

ця робота була швидко завершена. Слід звернути увагу, що вибір місця 
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базування катерів був не випадковий. Розташований поряд мис Сарич є 

найпівденнішою точкою Кримського півострова. Враховуючи 

обмежений радіус дій катерів флотилії, це наближало їх на мінімальну 

відстань до радянських морських комунікацій, по яких здійснювалося 

постачання Севастополя [28, с. 177–178; 58, с. 75].  

Частину сил було перебазовано іншими шляхами. Зокрема, 

торпедні катери були перевезені автомобільним транспортом до Відня 

на спеціальних трейлерах, звідки вони дійшли своїм ходом по Дунаю до 

румунського порту Констанци, а звідти – до порту Ялта, який став їх 

першою оперативною базою. Вже 31 травня з інспекцією до Ялти 

прибув головнокомандувач Крігсмаріне гросс-адмірал Еріх Редер 

(фото Д.32), група італійських моряків на чолі з капітаном 2 рангу 

Франческо Мімбеллі отримала позитивні відгуки [59, 60]. 

Шість надмалих підводних човнів типу “СВ” були відправлені 

наприкінці квітня 1942 р. зі Спеції залізничним шляхом до Констанци, де 

їх спустили на воду і протягом місяця привели в боєздатний стан. З 

Констанци підводні човни були перебазовані до Ялтинського порту: 

5 червня 1942 р. – першу групу у складі СВ-1, СВ-2, СВ-3, 11 червня – 

другу групу у складі СВ-4, СВ-5 та СВ-6. Всі шість підводних човнів були 

розміщені у внутрішньому ковші порту та ретельно замасковані [61]. 

З просуванням фронту переміщувалася також і пункт базування 

італійських сил – Євпаторія, Ялта, Севастополь (фото Д.33), Феодосія 

(фото Д.34), Керч, пізніше Анапа і порти Азовського моря [62]. 

У день особовий склад підрозділів флотилії займався ремонтом 

матеріальної частини, усував пошкодження, отримані під час бойових 

виходів. Штурмові катери несли чергування у нічний час, якщо 

дозволяли умови погоди і стан моря, здійснювали морську блокаду 

Севастополя та Балаклави, сприяли прибережному флангу німецьких 

військ. У море, зазвичай, виходили 2–3 катери, які використовували для 
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маскування темний фон прибережних скель та приховували своє 

місцезнаходження до появи цілі, атакуючи її раптово на мінімальній 

відстані. Об’єктами атак італійських катерів були: радянські військові 

кораблі, підводні човни та транспорти, що діяли у складі конвоїв; баржі, 

що здійснювали перевезення вантажів і військ тощо. Слід відмітити, що 

у німецьких військ не було у підпорядкуванні сил і засобів на морі 

спроможних вести боротьбу на морських комунікаціях. Тому в день це 

завдання виконувала авіація, а в ночі воно повністю покладалося на 

італійські катери та підводні човни [50]. 

Є відомості щодо участі катерів флотилії у спільних операціях із 

союзниками, зокрема: проведення хибного десанту 29 червня 1942 р. на 

узбережжя між мисом Фіолент та Балаклавою п’ятьма торпедними 

катерами у взаємодії з шістьма німецькими десантними баржами; участь у 

штурмі німецько-румунськими військами Балаклави 1 липня 1942 р., під 

час якого п’ять італійських торпедних катерів заблокували вихід із бухти, 

чим запобігли евакуації радянських військ морем; участь у спільному 

штурмі останнього вузлу оборони радянських військ Севастополя на мису 

Фіолент 9 липня 1942 р., коли з моря 4 катери заблокували відходи морем 

та висадили штурмову групу у складі 8 моряків у тил противника, що 

сприяло захопленню вузлу оборони [28, с. 182]. 

У період з травня до липня 1942 р. малі торпедні катери та 

надмалі підводні човни 10 флотилії МАS здійснили 56 та 24 бойових 

походи відповідно. Достеменно відомо, що під час бойових дій на морі 

італійцями було потоплено підводні човни Щ-214, Щ-203 та 

сторожовий катер СКА-021 типу “МО-4” [63, 64, 65].  

Дії італійської флотилії отримали найвищу оцінку німецького 

командування. 30 липня 1942 р. за успішні бойові дії на морі її особовий 

склад було нагороджено орденами “Залізний хрест 2 класу” (нім. 

Eisernes Kreuz 2.Klasse). Зазначимо, що у Німеччині цим орденом 
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нагороджувалися військові моряки, що мали потоплений тоннаж 

противника загальною водотоннажністю 50 000 т [66]. На нашу думку, 

такою високою нагородою італійські моряки були нагороджені саме за 

успішні дії у блокаді м. Севастополя. У березні 1943 р. “колона 

Моккагатта 10 флотилії МАS” повернулася до Спеції.  

Загалом, у період з червня 1940 р. до 8 вересня 1943 р. 

10 флотилією МАS було потоплено або пошкоджено 4 бойових 

корабля Великобританії, з яких два лінкори “Vialent” та “Queen 

Elizabeth”, важкий крейсер “York” та міноносець “Eridge” загальною 

водотоннажністю 75690 т і 27 суден (4 танкери, 23 транспорти) 

загальною водотоннажністю 189662 т, що склало відповідно 38% і 15% 

від загального тоннажу всіх кораблів і суден противника, 

пошкоджених і знищених італійськими ВМС під час Другої світової 

війни [28, с. 11–267; 67, 20, с. 171–172; 68, 69].  

Після закінчення війни, виконуючи вимоги Паризької мирної 

угоди від 1947 р., яка забороняла Італії мати військові частини 

(підрозділи) спеціального призначення, 10 флотилія МАS була 

розформована. Але незважаючи на це, тренування колишніх морських 

спецпрізначенців неофіційно продовжувалися. Зняття обмежень 

Паризької мирної угоди дозволило офіційно відновити підрозділ 

спеціального призначення у складі ВМС Італії лише у 1952 р., але під 

новою назвою – “Група відважних командос” (італ. “Gruppo Arditi 

Incursori”). Його командиром став лейтенант Альдо Массарини (італ. di 

Vascello Aldo Massarini) [70, 71].  

Таким чином, досвід створення та застосування підрозділів і 

частин спеціального призначення ВМС Італії виявився доволі 

позитивним і засвідчив їх спроможність виконувати розвідувально-

диверсійні дії, не властиві іншим видам збройних сил та родам сил 

(військ) ВМС. Вони вперше перенесли війну у підводний простір. 
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За досвідом бойових та спеціальних дій 10 флотилії МАS на 

Середземноморському та Чорноморському ТВД можна узагальнити 

основні завдання, що на неї покладалися: знищення кораблів (суден) 

противника; участь у блокадних діях ВМБ противника; підтримка 

сухопутних військ; розвідка узбережжя противника. 

Аналіз розглянутих подій дозволив визначити чотири історичні 

періоди зі створення та розвитку підрозділів спеціального призначення 

ВМС Італії: 

1918–1937 рр. – створення підрозділів спеціального призначення 

для боротьби з переважаючим противником, їх перше успішне бойове 

застосування, розроблення спеціальної техніки та формування перших 

позаштатних підрозділів для її засвоєння та удосконалення. 

1938–1940 рр. – формування штатних військових частин 

спеціального призначення та спеціальних підводних засобів для 

виконання розвідувально-диверсійних завдань; 

1940–1947 рр. – створення та функціонування з’єднання 

спеціального призначення; 

1947–1952 рр. – створення умов для відродження частин та 

підрозділів спеціального призначення у складі флоту.  

Кожен з означених історичних періодів мав свої особливості. 

Загалом, досвід створення та застосування підрозділів спеціального 

призначення ВМС Італії надав можливість визначити структуру та 

завдання підрозділам спеціального призначення розвідки флоту, 

способи знищення бойових кораблів (суден), шляхи доставки до 

об’єктів дій та напрям розвитку водолазного спорядження і спеціальних 

засобів. 

Як встановлено, послідовниками ВМС Італії у створенні та 

застосуванні частин спеціального призначення флоту були Королівські 

ВМС Великобританії (англ. Royal Navy), де у червні 1942 р. було 
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сформовано загін спеціального призначення у складі трьох груп [72]. У 

подальшому, на його базі у жовтні цього ж року було сформовано 

12 флотилію для проведення підводних диверсій. Зазначимо, що 

завдання підрозділів спеціального призначення ВМС Великобританії 

були ідентичні тим, що покладалися на підрозділи італійської 

10 флотилії МАS. Усього розвідувально-диверсійними силами ВМС 

Великобританії було знищено чи виведено з ладу 1 лінкор, 3 крейсера та 

5 транспортних суден противника. Але після завершення Другої 

світової війни 12 флотилія, як і італійська 10 флотилія МАS, була 

розформована [73, с. 238–241; 74]. 

На нашу думку британське вище флотське керівництво розглядало 

частини та підрозділи спеціального призначення флотів у війні на морі 

як вимушену потребу, але у мирний час не бачило їх перспектив. 

Лише у 1947 р. на базі школи Королівської морської піхоти 

(м. Портсмут) було сформовано морський підрозділ спеціального 

призначення – “Крило малих рейдів” (англ. Small raids wing). Головною 

передумовою його створення стала потреба вирішення розвідувально-

диверсійних завдань в тилу противника на морському напрямі. В 1950 р. 

штатну чисельність підрозділу було збільшено до 150–200 осіб, у 

зв’язку з чим змінено назву на “Спеціальна служба десантно-штурмових 

катерів” (англ. Special Boat Service – SBS). Вже під час війни в Кореї 

(1950–1953 рр.) підрозділи SBS активно залучалася до виконання 

завдань зі знищення або виведення з ладу залізничних шляхів, тунелів, 

мостів та інших важливих об’єктів ворожої інфраструктури на 

узбережжі Північної Кореї [75].  

Зазначимо, що вперше в історії спеціальних підрозділів під час 

війни в Кореї британцями було застосовано спосіб доставки диверсійно-

розвідувальних груп підводним човном у реальних бойових умовах та їх 

вихід у підводному положенні з нього [76]. 
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У ВМС США також проводилася робота зі створення підрозділів 

спеціального призначення. Так, у вересні 1942 р. зі складу амфібійних 

сил Атлантичного флоту було відібрано сімнадцять 

військовослужбовців, у тому числі два офіцери, для формування загону 

бойових плавців (англ. Naval Combat Divers Unit – NCDU). У 

подальшому, групи зазначеного загону стали йменуватися командами 

підводників-підривників (англ. Underwater Demolition Teams – UDT). 

Завдяки їх успішному застосуванню станом на 1 квітня 1945 р. кількість 

команд на Тихоокеанському флоті зросла до 10 (по 100 бойових плавців 

у кожній). Їх основними завданнями були розвідка і розмінування 

узбережжя та берегової смуги на ділянках висадки морських десантів 

[77]. Додатковими завданнями були: розчищення проходів та 

фарватерів; проникнення до акваторій пунктів базування (портів) та 

виконання підривних робіт; розмінування; проводка морських десантів; 

аварійно-рятувальне забезпечення; висадка або евакуація 

розвідувально-диверсійних груп та їх постачання [78]. 

Після закінчення Другої світовій війни, не зважаючи на 

організаційні заходи щодо скорочення чисельності команд підводників-

підривників, у ВМС США було залишено чотири таких команди. З 1948 

р. вони розпочали роботу по засвоєнню нового водолазного 

спорядження та дихальних апаратів. Для цього було залучено вже 

відомого підводного дослідника та винахідника аквалангу Жака Іва 

Кусто (фр.  Jacques Yves Cousteau, фото Д.19. [79]), у якого в 

наступному році закупили партію аквалангів та дихальних апаратів.  

У липні 1950 р. підготовку підводників-підривників було 

завершено. Це дало змогу залучити їх до ведення бойових та 

спеціальних дій у війні в Кореї 1950–1953 рр. для забезпечення висадки 

морського десанту військ ООН в Інчхоні, порушення прибережних 

комунікацій противника та участі в розмінуванні мінних загороджень в 
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акваторії корейських портів. Спектр спеціальних бойових завдань 

команди підводників-підривників розширявся, а їх успішні дії 

спонукали командування ВМС збільшити чисельність особового складу 

з 10 до 110 осіб шляхом перекидання першої та третьої команд 

підводників-підривників, що були прикомандировані до 

Тихоокеанського флоту ВМС США [77]. 

У подальшому, особовий склад команд підводників-підривників 

активно залучався до розвідки прибережних районів противника та 

проведення рейдів по тилах противника [80, с. 199–202]. 

У 1952 р. в США було сформульоване основне завдання засобів 

доставки розвідувально-диверсійних груп на узбережжя противника 

підводним шляхом. Його зміст не втратив актуальності до теперішнього 

часу. Воно полягало в тому, що для здійснення розвідувально-

диверсійних дій на узбережжі доставка підводників-підривників 

повинна здійснюватися приховано, під водою. До району висадки вони 

доставлялися підводним човном, але умови небезпеки плавання човна у 

прибережних водах з глибинами менш 20 м не дозволяли максимально 

близько та приховано підійти до узбережжя, при цьому відстань до 

узбережжя з цих глибин складала декілька миль. Тому підводникам-

підривникам був потрібен підводний засіб руху, що дозволяв подолати 

цю відстань, витратити мінімальну кількість фізичних зусиль та після 

виконання завдання повернутися на борт підводного човна [81]. 

За успішним досвідом застосування підрозділів SBS та UDT у 

війні в Кореї була сформована мета їх дій. Її складовими стали 

отримання інформації та здійснення розвідувально-диверсійних дій 

різного характеру від зони інтенсивного бойового впливу до глибинних 

об’єктів противника. Основними завданнями для частин спеціального 

призначення флоту були визначені: розвідка та розмінування берегової 

смуги на ділянках висадки морських десантів; знищення або виведення 
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з ладу важливих об’єктів інфраструктури на узбережжі противника та 

проведення рейдових дій у тилу противника. Для їх виконання 

підрозділи спеціального призначення повинні були мати нові тактичні 

прийоми, спеціальну зброю та спорядження. 

Таким чином, аналіз іноземного досвіду створення та 

застосування підрозділів та частин спеціального призначення у період 

1918–1952 рр. засвідчив їх унікальність та спроможність вирішувати 

низку завдань, які не спроможні вирішити інші роди сил (військ) 

військово-морських сил. До них слід віднести:  

знищення кораблів (суден) противника у пунктах базування;  

участь у блокадних діях з морського напряму;  

підтримка сухопутних військ; 

розвідка системи оборони узбережжя противника; 

розвідка та розмінування берегової смуги на ділянках висадки 

морських десантів; 

знищення або виведення з ладу важливих об’єктів інфраструктури 

на узбережжі противника;  

проведення рейдових дій в тилу противника. 

На нашу думку, досвід ВМС Італії, Великобританії і США став 

важливим фактором, який, на нашу думку, певною мірою враховувався 

керівництвом радянського флоту під час створення частин (підрозділів) 

спеціального призначення розвідки у ВМФ СРСР.  
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2.2. Передумови створення частин спеціального призначення 

розвідки Військово-Морського Флоту Радянського Союзу та досвід їх 

застосування у 1931–1953 роках 

 

Як встановлено, у ВМФ СРСР створення розвідувальних 

підрозділів спеціального призначення почалося наприкінці 30-х рр. ХХ 

ст. і було пов’язано зі стрімким розвитком водолазної справи та 

будівництвом підводних човнів. Передумовою для цього стала загибель 

22 травня 1931 р. підводного човна № 9 (“Рабочий”) [82, 83] (колишня 

назва “Ерш”, фото Д.43.) [84] Робітничо-Селянського Червоного флоту 

у Фінської протоці Балтійського моря. В результаті зіткнення з 

підводним човном № 4 (“Красноармеец) “Рабочий” отримав пробоїну в 

кормовій частині та через 5 хв. затонув на глибині 84 м. Як було 

встановлено, загибель підводного човна та його 45 членів екіпажу стала 

можливою через відсутність засобів індивідуального порятунку [85]. 

Схожа катастрофа підводного човна відбулася на Чорному морі 

8 червня 1931 р. в районі Севастополя, коли під час навчальних 

торпедних стрільб в результаті неправильного маневрування підводний 

човен № 16 (“Металлист”) типу АГ-21 (фото Д.44) зіткнувся з кораблем-

ціллю есмінцем “Фрунзе” та затонув на глибині 28 м. На його борту 

загинули 24 члени екіпажу [86; 87; 88, с. 55–59; 89, с. 41–48]. 

Після цих катастроф вперше було порушено питання щодо 

забезпечення підводних човнів індивідуальними рятувальними 

засобами. Реввоєнрада СРСР у наказовому порядку запропонувала 

Начальнику ВМС РСЧА, Реввоєнрадам Балтійського та Чорного морів, 

командуванню Каспійського моря та річкових флотилій “форсувати 

роботи з найшвидшого приведення до ладу існуючих засобів рятування 

підводних човнів та створенню нових, більш досконалих” [90]. 
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За наслідками вищезгаданих подій Реввоєнрада СРСР вимагала в 

найкоротший термін забезпечити особовий склад усіх підводних човнів 

радянського флоту індивідуальними рятувальними дихальними 

апаратами. Це здійснювалося двома шляхами: закупівля закордонних 

зразків та створення і виробництво вітчизняних апаратів. Так, за 

кордоном було закуплено певну кількість таких апаратів: італійські 

капюшони Беллоні (італ. Belloni) та британські апарати Девіса (англ. 

Davis) (рис. Д.2.) [91; 92, с. 10]. Але випробувальні занурення виявили їх 

суттєві конструктивні недоліки. У першу чергу це стосувалось 

громіздкого та складного капюшону Беллоні, побудованого за 

принципом водолазного дзвону. Тому вищезгадані апарати незабаром 

були зняті з озброєння флоту [93, с. 50–53]. Це викликало нагальну 

потребу розробляти власні рятувальні дихальні апарати, створюючи 

відповідні технології. З цією метою в СРСР була проведена значна 

дослідницька та конструкторська робота, спрямована на розроблення 

нового і вдосконалення наявного спорядження і техніки. Створенням 

радянського легководолазного спорядження займалась група лікарів-

фізіологів лабораторії на чолі з академіком Леоном Абгаровичем Орбелі 

до якої увійшли лікарі Ленінградської військово-медичної академії 

С. Шистовський, В. Кравчинський, головний лікар Експедиції 

підводних робіт особливого призначення (ЕПРОП) К. Павловський, 

начальник навчально-тренувальної башти Учбового загону підводного 

плавання І. Шабельський, його заступник лікар В. Плешаков, водолазні 

інструктори Б. Соколов, Б. Іванов, Л. Кобзар, І. Вискребенцев та інші. 

Це спорядження створювалося в майстернях Осоавіахіму СРСР 

інженером Є. Гінзбургом спільно з водолазним спеціалістом 

В. Кронштадським-Карєвим та В. Соловйовим. Практичну допомогу у 

процесі створення надав нобелевський лауреат академік І. Павлов [94]. 
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У 1931 р. майстерні ЕПРОП в м. Севастополь почали освоювати 

випуск декількох типів індивідуальних кисневих дихальних апаратів 

типу “ЭПРОН”. Але з них тільки ЭПРОН-4 та ЭПРОН-5 були прийняті 

на озброєння підводних човнів [95, с. 238–263]. Випробування 

проводилися на Чорному морі. Є відомості, що перше вдале тривале 

перебування під водою апарату ЕПРОН-1 (рис. Д.3.) здійснив водолаз 

Чорноморського флоту Леонід Федорович Кобзар, який восени 1932 р. 

здійснив вдалий перехід під водою бухти Південна в Севастополі. Час 

переходу склав 20 хв. [93, с. 50–53].  

У цей же період комісією з аварійно-рятувальної справи при 

Технічному управлінні Наркомату ВМФ на чолі з начальником кафедри 

фізіології Військової медичної академії Леоном Абрамовичем Орбелі 

(фото Д.35) в акваторії Чорного моря поблизу c. Балаклави проводилися 

роботи з вивчення впливу підвищеного та зниженого барометричного 

тиску на організм людини, а також з проблем фізіології та патології 

органів відчуття. Ці роботи знайшли практичне застосування у 

військовій медицині та в організації умов водолазної служби на флоті, 

зокрема, під час випробування ізолюючого автономного кисневого 

дихального апарату для проведення водолазних робіт та рятування 

екіпажів підводних човнів [96; 97, с. 80]. Водолазів, що здійснювали 

занурення у кисневому водолазному спорядженні стали іменувати 

легководолазами на відміну від водолазів у водолазному спорядженні, 

що вентилювалося [98, с. 36].  

Проблему переохолодження легководолазів, що гальмувала 

широке застосування підводних робіт, було вирішено у 1934 р. шляхом 

розробки водонепроникного гідрокомбінезону. На флотах було введено 

посади фахівців рятувальної справи та розроблені регламентуючі 

документи [99, с. 77–88].  
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Впровадження цих апаратів почалося на Тихоокеанському флоті 

під керівництвом співробітників санітарного відділу флоту – 

військлікаря 1 рангу Іллі Ілліча Савічєва, військлікаря 3 рангу Миколи 

Карповича Кривошеєнка та флагманського фахівця флоту 

військінженера 3 рангу Григорія Федоровича Кроля. За результатами їх 

роботи Військова рада флоту ухвалила рішення щодо термінової 

організації навчання водолазній справі та будівництва навчальних 

басейнів для відпрацювання у підводників навичок роботи у 

водолазному спорядженні [100]. Саме цим трьом військовим фахівцям, 

які проводили випуск легководолазів з підводного човна через 

торпедний апарат, прийшла ідея про можливість використання засобів 

порятунку для бойового застосування. З їх ініціативи почалися 

дослідницькі навчання з виходу легководолазів з підводних човнів із 

доробленим апаратом ЭПРОН-4 [101]. Перше таке навчання відбулося 

6 липня 1936 р. [102] у 5-й бригаді підводних човнів Тихоокеанського 

флоту (командир капітан 2 рангу Георгій Микитович Холостяков 

[103, с. 9]) під керівництвом військлікаря 3 рангу М. Кривошеєнка. Його 

метою було підтвердження можливості виходу екіпажу із аварійного 

підводного човна з глибини 10 м. За результатами перевірки стану 

індивідуально-рятувальної справи на підводних човнах 

Тихоокеанського флоту була надана доповідь Військовій раді флоту про 

стан справ і запропоновано створити курси з підготовки інструкторів 

індивідуально-рятувальної справи, які почали роботу 9 жовтня 1938 р. 

[104]. 

Зустрічаються відомості, що задум створити професійні 

підрозділи спеціального призначення належить командувачу 

Тихоокеанським флотом флагману 2 рангу Миколі Герасимовичу 

Кузнєцову (фото Д.36) [105], який врахував досвід війни в Іспанії, де він 

у 1936 р. виконував посаду військово-морського аташе в Іспанії та був 
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куратором радянських моряків-добровольців з військово-морських 

питань [106, с. 98–101; 107, с. 124–189]. У період з 22 до 24 жовтня 

1938 р. під загальним керівництвом військлікаря 1 рангу І. Савічєва та 

керівниками на етапах військлікаря 3 рангу М. Кривошеєнка, 

військінженера 3 рангу Г. Кроля на Тихоокеанському флоті було 

проведене перше у ВМФ СРСР спеціальне дослідницьке навчання з 

висадки легководолазів через торпедні апарати підводного човна у 

підводному положенні з коротким боєм, диверсією та їх поверненням на 

підводний човен [108]. Вихід здійснювався 22 жовтня 1938 р. в бухті 

Улісс з підводного човна Щ-112 (командир капітан 3 рангу Володимир 

Григорович Берестецький, фото Д.37 [109]). На навчаннях були 

присутні члени Військової ради Тихоокеанського флоту [110].  

Завданнями навчання були:  

здійснення переходу групи водолазів по ґрунту на глибинах до 

22 м бухти Малий Улісс по тросу;  

підрізування протичовнових сіток на глибині 15 м за 10–15 хв.;  

вихід з підводного човна в підводному положенні на поверхню 

групи легководолазів по буйрепу та повернення на підводний човен 

іншої групи з поверхні;  

висадка легководолазів з підводного човна, що знаходився на 

ґрунті, через торпедний апарат на берег з установкою ними 

шляховказівної нитки;  

висадка розвідувальних груп в тих же умовах по шляховказівній 

нитці, встановленій легководолазами;  

підрив вибухових пристроїв, інсценування бою з використанням 

гранат і стрілецької зброї;  

повернення легководолазів на підводний човен, що знаходилась 

на ґрунті, із змотуванням шляховказівної нитки.  
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Всі завдання під час навчання були виконані. За результатами 

успішно проведеного навчання керівниками було складено детальний 

звіт з висновком, що індивідуальний дихальний апарат можна 

застосовувати як бойове спорядження під час виконання наступних 

тактичних завдань: 

підрізування протичовнових сіток при форсуванні вузькостей 

підводним човном; 

підрізування протичовнових сіток, що захищають бухти, для 

проникнення підводного човна та здійснення торпедної атаки або 

виходу легководолазів з човна для мінування кораблів (суден) на рейді 

або у стінки причалу; 

підрізування мінрепів мін при форсуванні мінного поля підводним 

човном; 

висадки з підводного човна у підводному положенні 

легководолазів та диверсійних груп для знищення берегових об'єктів із 

поверненням їх або без повернення на човен; 

раптової висадки підводного десанту, як перший ешелон в ході 

морських або повітряних десантних операціях. Також пропонувалось 

створити випробувальні групи на флотах, або єдину централізовану 

групу для подальшого вивчення можливостей застосування 

індивідуальних рятувальних засобів в розвідувально-диверсійних цілях 

[111, с. 178]. Після 1938 р. на Тихоокеанському флоті щорічно 

проводились навчання з висадки розвідувальних груп через торпедні 

апарати підводних човнів [112, 113]. 

Цікавім є факт, що в літку 1940 р. в Севастополі було також 

проведене подібне навчання, але в менших масштабах [93, с. 50–53]. 

Причому чорноморці не знали про досвід своїх тихоокеанських колег і 

претендували на пріоритет. Чорноморський досвід також заслужив на 

дуже високу оцінку в наркоматі ВМФ СРСР. Навчання було визнано 
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важливим та необхідним для флотів [111, с. 178]. Проте, спроби 

застосування на флотах індивідуальних рятувальних дихальних апаратів 

для розвідувально-диверсійних дій не набули тоді належної оцінки 

внаслідок консерватизму військового керівництва радянського флоту та 

невизначеність ролі і місця підрозділів спеціального призначення у 

системі розвідки ВМФ [106, с. 98–101]. Цей досвід було визнано 

позитивним, однак він не набув подальшого розвитку.  

Отже, можна констатувати той факт, що у зазначений період 

ініціатива у створенні перших підрозділів спеціального призначення 

розвідки ВМФ СРСР для ведення розвідувально-диверсійних дій проти 

кораблів (суден) та берегових об’єктів противника виходила з “низів”, 

але не знайшла підтримки у вищого керівництва флоту. Відомостей 

щодо вивчення у ВМФ СРСР подібного досвіду провідних морських 

країн світу не знайдено, але можна припустити, враховуючи 

вищевказане, що він не брався до уваги.  

Проте, незважаючи на всі труднощі, робота щодо створення 

підрозділів спеціального призначення у радянському флоті тривала. 

Так, у квітні 1941 р. з особового складу 1-ї особливої бригади морської 

піхоти Балтійського флоту відібрали 40 осіб, які під керівництвом усе 

тих же військлікарів І. Савічєва й М. Кривошеєнка у сформованій 

водолазній школі почали вивчення курсу легководолазної підготовки. 

Офіційно цей підрозділ знаходився на штатах ЕПРОП. Для практичного 

відпрацьовування навичок водолазів флот надав підводний човен 

“Правда” (типу “П” ІV серії). Підготовка групи велася в Оранієнбаумі 

(Ломоносові), а розміщувалися легководолази на борту крейсера 

“Аврора”, до якого й була ошвартована “Правда”. До початку німецько-

радянської війни вони встигли зробити три практичні виходи із човна 

через торпедний апарат з переходом по шляховодній нитці на берег зі 
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зброєю на відстані 500–600 м і поверненням на човен. Але подальшій 

підготовці завадила війна [114, 115]. 

З вересня 1941 р. блокада німецькими військами м. Ленінграда з 

суходолу практично унеможливила ведення військової розвідки. В 

таких умовах найбільш результативним способом виводу 

розвідувальних підрозділів в тил противника став морській шлях, 

зокрема, підводний. Це вимагало спеціального водолазного 

спорядження та підготовлених водолазів-розвідників. Тому, наприкінці 

липня 1941 р., коли виникло питання про евакуацію Виборзької 

водолазної школи до Ленінграду, за пропозицією начальника ЕПРОП 

контр-адмірала Фотія Івановича Крилова і клопотанням офіцера 

розвідувального відділу капітана 3 рангу Павла Івановича Афанасьєва, а 

також на підставі наказу першого заступника наркома ВМФ адмірала 

Івана Степановича Ісакова від 11 серпня 1941 р. №72/похідний, при 

розвідувальному відділі штабу Червонопрапорного Балтійського флоту 

було сформовано Роту особливого призначення (РОП). Цьому 

документу передував наказ від 30 липня 1941 р. № 9 по ЕПРОП про 

створення особливого підрозділу водолазів [116].  

У радянському ВМФ це була перша військова частина, яку по 

праву можна вважати прообразом сучасних вітчизняних частин 

спеціального призначення. Штат РОП складав 146 посад, його введення 

в дію відбулося 15 серпня 1941 р. Фактично формування РОП було 

завершено 25 серпня цього ж року укомплектуванням 128 посад: 

командирами, легководолазами та бійцями морської піхоти, що 

пройшли спеціальну підготовку у Військово-морській медичній академії 

і управлінні ЕПРОП. Цим же наказом командиром частини був 

призначений досвідчений водолаз лейтенант Іван Васильович 

Прохватилов (фото Д.41, Д.42), комісаром роти – політрук Анатолій 

Федорович Маценко, заступником командира роти – лейтенант Василь 
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Герасимович Грицунов. Для керівництва і консультацій з водолазної 

підготовки було призначено досвідченого військлікаря 1 рангу 

І. Савічева. Організаційно рота складалася з шести взводів. 

Командирами взводів були призначені водолазні фахівці ЕПРОПу: 1-й 

взвод – головний старшина Федір Тимофійович Андрєєв; 2-й – 

головний старшина Федір Петрович Кириллов; 3-й – мічман Микола 

Карпович Нікітін; 4-й – Костянтин Георгійович П’янков; 5-й – старшина 

1 статті Микола Кузьмич Лукін, 6-й навчальний взвод – головний 

старшина Петро Іванович Радченко. Вже наприкінці серпня рота 

приступила до виконання заходів бойової підготовки. Особовий склад 

роти навчався користуватися водолазним спорядженням, форсувати 

водні рубежі під водою з глибинами до 20 м та довжиною не менш 

кілометру. Спеціальна група із 30 осіб досконало відпрацювала метод 

виходу з торпедного апарату підводного човна. Під час водолазних 

спусків головна увага приділялася вмінням швидко ходити під водою за 

компасом, визначати глибину та безшумно виходити на берег. Також 

багато часу приділялося радіопідготовці, фізичній і вогневій підготовці 

[117; 118; 119; 120; 121].  

Організаційно до січня 1943 р. РОП складалась з шести взводів – 

п’яти бойових та одного навчального, після січня вона мала три взводи, 

два з яких були бойові та один господарчий. Одною із причин змін у 

організаційно-штатній структурі РОП став вихід Програми бойової 

підготовки для особового складу розвідувальних загонів Балтійського 

флоту, згідно вимог якої для існуючих структурних підрозділів не 

вистачало офіцерів-викладачів та мічманів-інструкторів, тому їх 

чисельність була зменшена. Другою причиною стало вивільнення 

бойових підрозділів РОП від матеріально-технічних засобів, які 

забезпечували їх повсякденну діяльність. Так, в штаті роти 
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нараховувалось чотири машини, мотоцикл та три сторожових катера 

типу КМ [103, с. 44; 122; 123].  

Місцем базування підрозділу стала споруда середньої школи на 

о. Голодай (о. Декабристів). З метою приховування свого дійсного 

призначення у всіх службових документах вона проходила як рота 

підводників ЕПРОПу. Фактично за бійцями РОП закріпилась назва 

водолазів-розвідників [124].  

Командування Балтійського флоту роті було визначено головне 

завдання – забезпечення діяльності агентурної розвідки. Тому вже 

7 вересня 1941 р. РОП була передана у безпосереднє підпорядкування 

заступнику начальника відділу з агентурної розвідки капітану 3 рангу 

Леоніду Костянтиновичу Бекреневу1 (фото Д.39) [125; 126].  

Основними завданнями РОП були: 

розвідка місцезнаходження бойових кораблів і транспортів 

противника в базах, пунктах базування і в прибережних зонах, 

наведення на них ударних сил флоту (підводні човни, авіацію флоту та 

надводні кораблі); 

розвідка і знищення своїми силами важливих об’єктів противника 

в прибережній зоні;  

розвідка районів висадки десантів та безпосередня участь в 

перших ешелонах висадки; 

тісна взаємодія з партизанськими загонами і силами опору, їх 

постачання і керівництво ними; 

                                                           
1 Бекренев, Леонід Костянтинович, під час німецько-радянської війни був 

командиром з оперативної підготовки (квітень – вересень 1941 р.) і начальником 

відділення (вересень – листопад 1941 р.) розвідувального відділу, начальником 

відділу бойової підготовки (грудень 1941 – вересень 1942 рр.) штабу Північного 

Флоту, начальником розвідувального відділу штабу Балтійського флоту (14 грудня 

1942 р. – 1 вересня 1943 р.), начальником розвідувального відділу штабу Північного 

Флоту (2 серпня 1944 р. – 10 листопада 1945 р.). Єдиний моряк-розвідник, який 

отримав військове звання адмірала.  
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забезпечення висадки і ведення розвідки підрозділами агентурної 

розвідки; 

захоплення полонених та документів противника, підйом 

документів і зброї противника із затоплених кораблів та підводних 

човнів [127]. 

Ці завдання в майбутньому стали основними завданнями частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту ВМФ СРСР. 

Тому можна вважати, що завдяки застосуванню РОП на Балтійському 

морі у радянському флоті було започатковано новий вид розвідки – 

спеціальна. Для виконання завдань спеціальної розвідки були створені 

відповідні сили та засоби.  

Проте, особовий склад РОП залучався і до непритаманних їм 

бойових завдань, що нерідко призводило до значних втрат. Так, 

25 вересня 1941 р., під час висадки відволікаючого морського десанту в 

районі Шліссельбургу, основу якого складала РОП чисельністю 35 осіб, 

пропало без вісти 24 водолази-розвідники. Загалом втрати 

розвідувального відділу штабу Балтійського флоту у період з 22 червня 

1941 р. до 15 лютого 1942 р. склали 421 особи, з них: вбитими – 55 осіб, 

пропали без вісти – 332, поранених – 34 [117; 128]. 

Зазначимо, що у період створення РОП штатних зразків 

обладнання та спорядження, призначених для дій водолазів-розвідників, 

не було. Тому для забезпечення розвідувально-диверсійних дій у тилу 

противника водолази-розвідники розробляли та виготовляли необхідне 

спорядження власними силами. У РОП за цей напрям роботи відповідав 

навчальний взвод. Особовим складом цього підрозділу вироблялись 

гідрокомбінезони, пристосування для плавання у вигляді рятівних 

кругів та надувні шлюпки з аеростатної тканини (фото Д.45–Д.48). Для 

перебування водолазів під водою використовувалися легководолазні 

індивідуальні дихальні апарати ВИА-2 [129]. Водолази-розвідники до 



113 
 

кінця війни здійснювали рух під водою виключно по дну. На нашу 

думку, це підтверджує факт неврахування досвіду щодо забезпечення та 

застосування подібних підрозділів іноземних флотів, які на той час вже 

широко використовували ласти та підводні засоби руху.  

Озброєння та військова техніка, яку застосовували водолази-

розвідники були суто армійськими та не відповідали специфіці бойових 

завдань, що виконувалися під водою. Створення та удосконалення 

спорядження водолазів-розвідників здійснювалося завдяки ентузіазму 

особового складу РОП, зокрема, вільнонайманого інженер-конструктора 

гумових виробів РОП Бориса Михайловича Колмогорова, який мав 

патент на комбінований десантний костюм ще до початку війни. Згодом 

Б. Колмогоров перейшов на військову службу та працював разом зі 

старшим червонофлотцем Михайлом Іллічем Громовим. Так, з квітня 

1942 р. ними розроблялися та забезпечувалися виготовлення таких 

виробів, як шлюпки гумові портативні, жилеті надувні рятувальні, 

маскувальні мішки для розвідників у зимовий період, легководолазні 

костюми із засобами для плавання, комбіновані гумові шлюпки для 

водолазів-розвідників та багато іншого спорядження. Їх вироби у 

подальшому успішно застосовували подібні підрозділи всіх флотів 

СРСР у розвідувальних діях. За винахідливість та проявлені заслуги 

щодо забезпечення розвідувальних дій водолазів-розвідників ВМФ 

СРСР у жовтні 1944 р. червонофлотця Б. Колмогорова нагороджено 

орденом Червоної Зірки, а старшого червонофлотця М. Громова 

медаллю за Бойові Заслуги [130]. 

За роки війни водолази-розвідники з РОП здійснили низку 

успішних й унікальних у своєму роді розвідувально-диверсійних 

операцій: розвідка та підготовка маршруту Дороги життя через 

Ладозьке озеро [103, с. 23] підрив побудованої німцями пристані у 

Петергофі для катерів-постановників мін; знищення в районі Стрельні 
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дивізіону німецьких швидкохідних катерів, які створювали для 

радянських кораблів потенційну загрозу [117]; виявлення та знищення 

спеціального пункту наведення німецьких ракет V-1 Vergeltungswaffe 

[131] для обстрілу блокадного Ленінграду, який німці побудували під 

Лугою; обстеження на глибині 27 м затопленого в 1944 р. західніше о. 

Руонті німецького підводного човна U-250 серії VII-C, з якого було 

піднято цінні документи (карти секретних фарватерів, схеми мінних 

полів), шифрувальна машинка і зразки надсекретної зброї – самонавідні 

акустичні торпеди T-V (G7es) [132]. Провівши за період війни понад 

двохсот розвідувально-диверсійних заходів, половину з яких, із 

використанням легкого водолазного спорядження, РОП повною мірою 

довела свою унікальність та необхідність подібних підрозділів у складі 

флоту [133; 134].  

Але, після розгрому німецьких військ на Ленінградському 

напрямі РОП Балтійського флоту виявилася непотрібною. Восени 

1944 р. начальник Розвідувального управління Головного морського 

штабу контр-адмірал Михайло Олександрович Воронцов порушив 

питання доцільності перебування РОП у системі морської розвідки 

флоту. У відповідь було підготовлено обґрунтовану позицію 

збереження РОП та її подальший розвиток у мирний час. Відстоювали 

цю позицію, начальник штабу Балтійського флоту контр-адмірал 

Анатолій Миколайович Петров, начальник розвідувального відділу 

штабу флоту капітан 1 рангу Геннадій Євгенович Грищенко, його 

заступник капітан 2 рангу Петро Денисович Грищенко, співробітники 

Розвідувального управління Головного морського штабу капітан 1 

рангу Л. Бекеренев, капітан 2 рангу Дмитро Уваровіч Шашенков (фото 

Д.40 [227]), полковник Наум Соломонович Фрумкін та командир 

частини капітан 3 рангу І. Прохватилов [135, с. 179; 136, с. 841–842, 

227]. Зазначені офіцери безпосередньо брали участь у створенні та 



115 
 

застосуванні РОП. Але командування Головного морського штабу 

було прибічниками застосування традиційних родів сил (військ) флотів 

і тому не звертало уваги на успішні дії малочисельних підрозділів 

РОП. Нерозуміння їх ролі у збройній боротьбі на морі призвело до 

ліквідації РОП [94]. У жовтні 1944 р. Розвідувальне управління 

Головного морського штабу передало РОП і її майно в аварійно-

рятувальну службу Балтійського флоту. У вересні – жовтні 1945 р. 

інспекційна комісія Головного морського штабу Балтійського флоту 

зробила висновок про недоцільність мати в мирний час розвідувальні 

загони. Цей висновок було внесено в акт інспекції від 10 жовтня 1945 

р., що був підписаний начальником Головного морського штабу 

адміралом І. Ісаковим. Наступним кроком до знищення частини 

водолазів-розвідників став наказ Командувача Балтійського флоту від 

14 жовтня 1945 р. № 0580 про розформування РОП до 20 жовтня 1945 

р. Отже, майже на десятиліття унікальний досвід водолазів-розвідників 

був у буквальному значенні слова відданий забуттю [137; 122].  

Аналіз знайденої літератури та джерел свідчить, що підрозділи 

спеціального призначення функціонували і на інших флотах 

Радянського Союзу. Так, у березні 1944 р., згідно вказівок 

розвідувального управління Головного морського штабу, при 

розвідувальному відділі штабу Чорноморського флоту був сформований 

розвідувальний загін особливого призначення (РЗОП). До його складу 

увійшли 10 водолазів-розвідників. Командиром підрозділу став 

колишній командир взводу РОП Балтійського флоту старший лейтенант 

Сергій Семенович Осипов. Його заступником був мічман Євген 

Вікторович Павлов [3; 138, с. 154–157]. 

Відомо, що під час звільнення Криму та м. Севастополя від 

німецьких військ у період з 5 квітня до 10 травня 1944 р. цей загін 

неодноразово висаджувався з торпедних катерів на узбережжя 
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противника для розвідки кораблів (суден), що входили та виходили з 

бухт Севастополя для наведення на них бомбардувальної, штурмової і 

торпедоносної авіації, підводних човнів та торпедних катерів. Після 

закінчення бойових дій за звільнення міста основним завданням 

підрозділу став підйом важливих документів та дорогоцінного 

обладнання із затоплених кораблів противника. Всього особовим 

складом РЗОП було піднято понад ста секретних документів, серед них 

коди, шифрувальні таблиці, радіопозивні військових частин та кораблів 

противника, карти мінної обстановки, фарватерів та комунікацій на 

Чорноморському ТВД, а також новітні зразки зброї та радіоапаратури. 

Але восени 1945 р. РЗСП був розформований командуванням Головного 

штабу ВМФ СРСР з формулюванням “за непотрібністю у мирний час” 

[139, с. 14].  

У січні 1945 р. на підставі директиви начальника штабу 

Тихоокеанського флоту почалось формування 140-го розвідувального 

загону особливого призначення (140-й РЗОП) зі строком готовності до 

15 березня. Командиром загону було призначено Героя Радянського Союзу 

старшого лейтенанта Віктора Миколайовича Леонова (фото Д.38), який мав 

значний бойовий досвід проведення розвідувальних дій на Північному 

флоті [140; 141]. 140-й РЗОП у серпні 1945 р. провів низку успішних 

розвідувально-диверсійних дій у корейських портах Юкі, Рассін, Сейсін, 

Гензан та інших. Водолазне спорядження в ході проведення операцій не 

використовувалося [142; 143, с. 246–266]. 

У повоєнні роки старший офіцер напряму спеціальної розвідки 

ГРУ ГШ ВМС СРСР капітан 1 рангу Д. Шашенков і контр-адмірал 

Л. Бекренев, посилаючись на іноземний та вітчизняний досвід, 

неодноразово зверталися до командування ВМФ Радянського Союзу з 

ініціативою відтворити частини спеціального призначення на флотах, 
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але всі їхні пропозиції булі відхилені з причини нерозуміння їх ролі та 

місця у системі розвідки ВМФ СРСР [144, с. 90–92]. 

У цей період часу у країнах НАТО відбувався процес нарощування 

ядерного озброєння та засобів його доставки. Об’єкти зброї масового 

ураження та їх носії стали першочерговими за важливістю під час 

оцінювання противника. Своєчасне виявлення та знищення або виведення 

з ладу цих об’єктів стали одним з найважливіших завдань під час 

підготовки та ведення бойових дій військами (силами) Збройних Сил, 

зокрема силами та засобами розвідки армій та фронтів. Так, на підставі 

клопотання начальника Головного розвідувального управління генерала 

армії Матвія Васильовича Захарова та начальника Генерального штабу 

генерала армії Сергія Матвійовича Штеменка Воєнний Міністр СРСР 

маршал Радянського Союзу Олександр Михайлович Василевський 

24 жовтня 1950 р. підписав директиву № Орг/2/395832, якою затвердив 

План формування сорока шести окремих рот спеціального призначення в 

складі загальновійськових і механізованих армій, а також у військових 

округах радянських збройних сил. На підставі штатних взводів та 

відділень для виконання конкретного бойового завдання створювалися 

спеціальні формування, які отримали назву – “розвідувальні групи 

спеціального призначення” або “розвідувальні загони спеціального 

призначення”. На роти спеціального призначення були покладені 

розвідувальні завдання з викриття об’єктів угруповань противника та 

низка спеціальних завдань: сприяння організації та розвитку 

партизанського руху, знищення або виводу з ладу важливих об’єктів у 

тилу противника та інші. Їх бойове застосування передбачалось 

організовувати в межах розвідувального забезпечення операції (бойових 

дій) фронту та армії [145, с. 98–99; 146, с. 18–21]. Зазначене дозволяє 

зробити висновок, що у сухопутних військах процес створення частин 

спеціального призначення розпочався на три роки раніш ніж на флоті. 
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Таким чином, досвід бойового застосування радянських водолазів-

розвідників засвідчив їх спроможність виконувати широкій спектр 

розвідувальних і диверсійних завдань в інтересах флотського та фронтового 

командування, які не можуть виконувати розвідувальні частини інших 

родів сил (військ) військово-морських сил. Проте восени 1945 р., після 

завершення війни, РОП і РЗОП були розформовані керівництвом Головного 

штабу ВМФ СРСР з формулюванням “за непотрібністю у мирний час”. З 

цієї ж причини напрацьовані розробки спеціальних технічних засобів, 

спорядження та озброєння для дій водолазів-розвідників у підводному 

просторі також залишилися нереалізованими. 

Процес розвитку частин (підрозділів) водолазів-розвідників в 

Радянському Союзі можна умовно поділити на три основні періоди: 

1936–1941 рр. – зародження ідеї використання водолазів для 

ведення розвідувально-диверсійних дій та її вдала апробація на 

дослідницьких навчаннях; 

1941–1945 рр. – створення перших флотських спеціальних частин 

і підрозділів (РОП, РЗОП) та їх практичне застосування під час Другої 

світової війни; 

1945–1953 рр. – розформування частин і підрозділів спеціального 

призначення у повоєнний час та створення умов для їх відродження.  

 

 

Висновки за розділ 2. 

 

Підсумовуючи викладене у другому розділі здобувач робить 

наступні висновки. 

Основними передумовами для створення та розвитку частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту у другій 

половині ХХ ст. був іноземний і вітчизняний досвід.  
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Хоча ідея використовувати водне середовище як шлях для 

скритного проникнення до ворожих об’єктів та проведення 

розвідувально-диверсійних дій має давню історію, але вперше в історії 

війн на морі її змогли реалізувати ВМС Італії під час Першої світової 

війни. 

Італійський досвід створення та застосування флотських 

підрозділів і частин спеціального призначення виявився доволі 

позитивним і висвітлив нові можливості у збройній боротьбі на морі, 

передусім з переважаючим противником. Він був врахований флотами 

провідних країн світу, зокрема Великобританії та США, які поряд з 

ВМС Італії стали лідерами у розвитку розвідувально-диверсійних сил і 

засобів. 

В СРСР процес створення флотських розвідувально-диверсійних 

частин і підрозділів почався на початку 30-х рр. ХХ ст. і був пов’язаний 

з розробленням індивідуальних рятувальних засобів для виходу 

моряків-підводників з аварійного підводного човна через торпедні 

апарати. 

Першою в СРСР суто флотською частиною спеціального 

призначення стала створена під час німецько-радянської війни у вересні 

1941 р. на Балтійському флоті Рота особливого призначення. На 

Чорному морі діяв розвідувальний загін особливого призначення. 

Досвід їх бойового застосування був доволі позитивним, але після 

закінчення війни не набув належної оцінки вищим керівництвом 

радянського флоту. 

Загалом, аналіз зарубіжного та радянського досвіду створення та 

застосування флотських частин (підрозділів) спеціального призначення 

у першій половині ХХ ст. засвідчив їх унікальність у вирішенні 

спеціальних завдань у збройній боротьбі на морі та, відповідно, потребу 

мати їх у складі флоту. Цей досвід став важливим фактором, що у 
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1953 р. значно вплинув на відродження подібних частин у структурі 

розвідки радянського флоту.  
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Розділ 3. СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧАСТИН 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗВІДКИ ЧОРНОМОРСЬКОГО 

ФЛОТУ У 1953–1992 РОКАХ 

 

 

3.1 Формування та розвиток 6-го морського розвідувального 

пункту (1953–1968 рр.) 

 

Аналіз розглянутої літератури та джерел засвідчив, що деякі 

українські та закордонні дослідники історії частин спеціального 

призначення розвідки ВМФ СРСР, зокрема І. Фурман [1, с. 34–43], 

А. Тарас [2, с. 405–406] та інші, вважають, що в Радянському Союзі 

необхідність створення підрозділів спеціального призначення на флоті 

виникла у 1956 р. після трагічної загибелі відомого шеф-водолаза 

Королівського військово-морського флоту Великобританії лейтенант-

командора (англ. Lieutenant-Commander1) Лайонела Філіпа Кеннета 

Кребба (англ. Lionel Kenneth Philip Crabb) [3; 4, с. 36–40]. За поширеною 

версією, згідно якої 18 квітня 1956 р. у британський порт Портсмут 

прибув з офіційним візитом загін радянських військових кораблів на 

чолі з крейсером “Орджоникидзе” (проект 68-біс). Британських фахівців 

цікавила конфігурація гвинтів крейсера, завдяки яким кораблі цього 

класу (довжиною 210 м і водотоннажністю 16,3 тис. т) могли розвивати 

швидкість понад 33 вуз. Однак, радянські контррозвідники довідались 

про місію Л. Кребба і, під час його другого рейду, з метою запобігання 

диверсії, на крейсері почали роботу гвинтами. У наслідок цього 

Л. Кребб загинув [5, с. 379; 6]. На сьогодні ця версія піддається сумніву 

і висуваються інші, хоча й непідтверджені офіційними документами, 

зокрема: захоплення Л. Кребба радянськими водолазами-розвідниками 

                                                           
1
 У ВМФ СРСР відповідало військовому званню капітан 3 рангу. 
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під час виконання місії, його вербування спецслужбами і подальшу 

діяльність в СРСР, де він в якості лейтенанта Лева Львовича Корабльова 

здійснював підготовку бійців спецпідрозділів Тихоокеанського флоту; 

знищення британського бойового плавця, знов таки, радянськими 

водолазами-розвідниками під час спроби закладання міни до дна 

корабля поблизу погребу боєзапасу [7; 8]. 

Слід звернути увагу, що у вказаних версіях згадуються радянські 

водолази-розвідники, що, на нашу думку, піддає сумніву поширену 

версію про першопричину створення радянських підрозділів 

спеціального призначення флоту. З іншого боку, це свідчить про 

існування на той час у ВМФ СРСР відповідних фахівців, здатних 

професійно виконувати спеціальні завдання під водою.  

Варто зазначити, що з портсмутськими подіями збігається ще 

одна подія, яка відбулася трохи раніше в СРСР і яка помилково 

розглядається як першопричина створення частин спеціального 

призначення флоту. Так, 29 жовтня 1955 р. у пункті базування 

Севастополь від підводного вибуху затонув лінкор Чорноморського 

флоту ВМФ СРСР “Новороссийск”1, на якому загинуло 607 моряків. 

Таємниця цієї трагедії не розкрита й до тепер. Офіційно про загибель 

лінкору не повідомлялося, лише на флотах зачитали документ, в якому 

зазначалася основна причина – німецька донна міна часів Другої 

світової війни [9, с. 11; 10, с. 32–38]. За іншою версією, також 

поширеною, загибель корабля сталася у наслідок диверсії, яку 

здійснили італійські бойові плавці колишньої 10-ї флотилії МАS. На 

                                                           

1 Линкор “Новороссийск” (колишній італійський “Giulio Cesare”) закладено у м. 

Гєнуя на суднобудівній фирмі “Ansaldo” 24 червня 1910 р. та спущено на воду 15 

жовтня 1911 р. До складу ВМС Італії включено 14 травня 1914 р. Після закінчення 

Другої світової війни, під час розділу італійського флоту між союзниками, у 1948 р. 

був переданий СРСР. 6 лютого на ньому був піднятий Військово-морький прапор 

СРСР. 26 лютого корабель прибув до Головної ВМБ Чорноморського флоту м. 

Севастополь. Наказом Командувача Чорноморського флоту від 5 березня 1949 р. 

лінкору присвоєна назва “Новороссийск”. 



139 
 

нашу думку ця версія є суперечливою. Відомо, що у італійців були свої 

вагомі мотиви щодо знищення лінкора “Новороссийск”. Напередодні 

передачі його СРСР, в Італії відкрито звучали заклики не допустити 

того, щоб корабель опинилася під радянським прапором [11, с. 5]. Як 

зазначалося у пункті 2.1 для здійснення диверсійних дій італійські 

бойові плавці мали значний практичний досвід, набутий ще у роки 

Світових війн і визнавалися професіоналами своєї справи. 

На думку інших дослідників цю диверсію здійснили підрозділи 

спеціального призначення ВМС Великобританії за допомогою надмалих 

підводних човнів типу Х. Вони мали успішний досвід їх застосування 

під час Другої світової війни [12, с. 544-546].   

На сьогодні існує ще одна версія, відповідно до якої підрив 

лінкора “Новороссийск” був здійснений радянськими спецслужбами 

“виключно у внутрішньополітичних цілях”, направлених проти 

тодішнього військово-морського керівництва, зокрема, 

Головнокомандувача ВМФ Адмірала Флоту Радянського Союзу 

М. Кузнєцова з метою усунення його від посади і розпочати масштабне 

скорочення ВМФ СРСР [13]. Так, 16 листопада 1955 р. на Президії ЦК 

КПРС міністр оборони Маршал Радянського Союзу Г. Жуков піддав 

різкої критиці діяльність Головнокомандувача ВМФ CРСР, створивши 

таким чином відповідну атмосферу засідання. Рішення Президії ЦК 

КПРС було наступним: “Цей важкий випадок свідчить про недбалість та 

суттєві недоліки у ВМФ та показує, що керівництво ВМФ знаходиться у 

незадовільному стані”. Результатом цього рішення стало пониження 

М. Кузнецова у військовому званні до віце-адмірала та звільнення з 

військової служби у запас [14, с. 83–88; 15, с. 33]. Дана версія хоча і має 

суто політичний аспект, але також розглядає диверсію, як причину 

загибелі корабля. На користь застосування диверсії вказує встановлений 

факт автономності підриву двох боєприпасів, які були закладені на 



140 
 

ґрунті в районі якірної стоянки лінкора “Новороссийск” та підірвані у 

заданий момент часу [16, с. 23–27]. Хоча доказів щодо цього 

підтверджених офіційними джерелами, не знайдено, однак для 

дослідників воєнної історії вона являє певний інтерес і, безумовно, має 

право на існування. На нашу думку, в СРСР підводну диверсію такого 

рівня складності могли здійснити лише водолази-розвідники 6 МРП 

Чорноморського флоту. 

Але, як свідчать знайдені джерела, створення перших радянських 

підрозділів спеціального призначення розвідки ВМФ відбулося раніше 

зазначених вище події з Л. Креббом в Портсмуті та трагедії лінкора 

“Новороссийск” у Севастополі [17, с. 2]. Так, після закінчення Другої 

світової війни і початком загострення відносин з військово-політичним 

блоком НАТО на чолі із США, а також розміщення імовірним 

противником на узбережжі тактичних та оперативно-тактичних 

ракетних комплексів з ядерними та хімічними боєголовками, літаків-

носіїв ядерної зброї, системи постачання ядерними боєприпасами, 

викликало необхідність пошуку відповідних сил і засобів для їх 

виявлення та негайного знищення. Ці завдання могли виконати лише 

частини та підрозділи спеціального призначення розвідки флоту, які 

могли використовувати водне середовище як шлях проникнення на 

об’єкти противника. Тому, з початку 50-х років ХХ ст. в Радянському 

Союзі почався процес створення флотських підрозділів спеціального 

призначення.  

29 травня 1952 р. була проведена нарада з начальниками 

управлінь ГРУ МГШ під керівництвом військово-морського міністра 

адмірала М. Кузнєцова, на якій було ухвалено рішення щодо створення 

на флотах окремих морських розвідувальних дивізіонів, у першу чергу 

на Чорноморському флоті і 4-му ВМФ (Балтійський флот). 24 січня 

1953 р. М. Кузнєцов затвердив представлений контр-адміралом 
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Л. Бекреневим “План заходів з посилення розвідки ВМС” [18, с. 86–87]. 

По суті цей документ став короткостроковою програмою створення та 

розвитку частин спеціального призначення розвідки ВМФ СРСР. У 

документі визначалися послідовність та строки формування частин 

спеціального призначення розвідки ВМФ СРСР, конкретні пропозиції 

щодо їх комплектування та порядок управління ними, вимоги щодо 

формування наукового підрозділу для створення озброєння та 

спорядження водолазів-розвідників.  

24 червня 1953 р. директивою Головного штабу ВМС 

№ ОМУ/5897сс на Чорноморському флоті був відкритий штат 

№ 63/704-В 6-го морського розвідувального пункту (6-й МРП), 

чисельністю сімдесят три особи. Місцем базування частини визначалася 

бухта Омега, м. Севастополь. 

У серпні 1953 р. розвідкою Чорноморського флоту було введено в 

дію “Тимчасове положення про 6 МРП”. В ньому визначалися 

підпорядкованість, завдання та структура цієї військової частини. 

Положенням визначалося, що 6-й МРП був окремою військовою 

частиною, що підпорядковувалася начальнику розвідки 

Чорноморського флоту. Його завданнями були:  

проведення бойової підготовки особового складу самостійно та 

спільно зі з’єднаннями, частинами та кораблями флоту; 

виконання спеціальних завдань командування.  

Основними підрозділами 6-го МРП було визначено 

розвідувально-диверсійний та розвідувальний загони. На них було 

покладено наступні завдання: 

ведення прихованого спостереження з води безпосередньо в 

портах та ВМБ противника;  

розвідка на узбережжі противника; 

здійснення диверсій на узбережжі та під водою [19, с. 104–105].  
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Формування зазначеної військової частини, яка отримала 

№ 34391, відбувалося у м. Севастополі і тривало з вересня до 7 жовтня 

1953 р. [20, с. 1]. Її формування було покладено на начальника розвідки 

Чорноморського флоту генерал-майора Дмитра Багратовича Намгаладзе 

(фото Е.2. [21]) [19, с. 105]. Отже, 6-й МРП Чорноморського флоту став 

першою окремою військовою частиною спеціального призначення 

розвідки Радянського ВМФ у повоєнний період. 

У вересні 1953 р. було ухвалено рішення щодо розміщення 6-го 

МРП в районі бухти Кругла поряд з бухтою Омега у м. Севастополь. 

Водолазний полігон розташовувався в бухті Омега, де знаходилися 

засоби забезпечення – моторна шхуна та декілька одиниць весельних 

шлюпок. Для відпрацювання практичних навичок до складу 6-го МРП 

входив також підводний човен забезпечення, що базувався в Балаклаві 

[22 с. 86–87; 23] 

Наказом Міністра оборони СРСР № 05672 від 9 жовтня 1953 р. 

командиром 6-го МРП було призначено капітана 1 рангу Євгена 

Васильовича Яковлєва (фото Е.4. ) [24, с. 3; 17, арк. 383]. Робота з 

формування частини велася оперативно. Передусім створювалась 

матеріальна база, розроблялись керівні документи і методика навчання 

водолазів-розвідників. Особовий склад відбирали за особистим 

бажанням з інших частин флоту. Перевага надавалась 

військовослужбовцям які проходили службу в частинах розвідки, мали 

бойовий досвід та відмінну фізичну підготовку. За результатами відбору 

було укомплектовано два загони: розвідувально-диверсійний та 

розвідувальний [23]. 

У ході формування 6-го МРП виникали проблемні питання з 

медичного відбору та сертифікації водолазів-розвідників, 

відпрацювання правил водолазних спусків для особового складу та 

порядку їх оплати тощо. Для вирішення цих питань під керівництвом 



143 
 

лікаря-фізіолога В. Тюріна у 1962 р. була розроблена та введена в дію 

директивою Начальника головного штабу ВМФ СРСР “Інструкція з 

медичного відбору та огляду водолазів-розвідників ВМФ”. У 

відповідності до неї, кандидати для роботи на підводних засобах руху та 

здійсненні парашутних стрибків у водолазному спорядженні повинні 

мати: зріст не нижче 172 см, відсутність підвищеної дратівливості 

вестибулярного апарату, відсутність страху перебування у вузьких 

просторах, зачинених малих темних приміщеннях, стійкість нервово-

психічної системи [19, с. 191, 201].  

Негативно впливали на життєдіяльність і підготовку особового 

складу частини відсутність штатних підрозділів матеріально-технічного 

забезпечення. Тому всі завдання будівництва та ремонту, матеріально-

технічного забезпечення, повсякденної господарської діяльності та 

несення чергової служби у добовому наряді виконувалися особовим 

складом бойових підрозділів [19, с. 109–110].  

Для ведення радіотехнічної розвідки на узбережжі імовірного 

противника та забезпечення надійного двостороннього зв’язку між 

водолазами-розвідниками та підводним човном (надводним кораблем) 

постала нагальна потреба здійснити організаційно-штатні заходи та 

ввести посади відповідних фахівців. Так, у грудні 1958 р. капітаном 1 

рангу Д. Шашенковим було запропоновано збільшити штатну 

чисельність 6-го МРП, зокрема ввести до штату загін водолазів-

розвідників радіометристів. На підставі директиви начальника штабу 

Чорноморського флоту від 5 листопада 1959 р. № ОМ 01323 з 15 грудня 

цього року 6-й МРП переведено на штат № 77/524-Б. Організаційно він 

складався з двох загонів водолазів-розвідників по 32 особи в кожному, 

та загону радіотелеграфістів і радіометристів у кількості по 26 осіб 

[17, арк. 2]. З початком бойових дій вони повинні були зводитися у два 

загони: перший – розвідувально-диверсійний, що складався з двох 
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розвідувально-диверсійних груп у кількості дванадцяті осіб (один 

офіцер, один водолаз-розвідник-радіотелеграфіст та десять водолазів-

розвідників) і розвідувальний загін, що складався з десяті 

розвідувальних груп у кількості шість осіб у кожній (один офіцер, 

водолаз-розвідник, два водолаза-розвідника-радіотелеграфіста і два 

водолаза-розвідника-радіометриста) Загалом штатна чисельність 

особового складу 6-го МРП складала до 122 особи, з яких 13 офіцерів, 

33 старшини і 76 матросів. Нова організаційно-штатна структура 

дозволяла не витрачати час на формування і підготовку розвідувально-

диверсійних та розвідувальних груп до виконання бойових завдань 

[23, 19, с. 110; 25]. 

Однак за умов відсутності спеціального водолазного спорядження 

та технічних засобів особовий склад міг діяти лише як звичайна 

військова розвідка або розвідка морської піхоти. Лише з надходженням 

у 1959 р. нових видів озброєння та військової техніки почалося 

відпрацювання специфіки дій водолазів-розвідників. Для дослідження 

можливостей 6-го МРП за ініціативою капітана 1 рангу Д. Шашенкова з 

10 березня до 11 квітня у 1959 р. було проведено дослідне навчання. 

Його метою було опрацювання тривалих дій розвідувально-диверсійних 

та розвідувальних груп у тилу умовного противника у зимових умовах. 

Дослідні навчання підтвердили недоцільність застосування водолазів-

розвідників проти наземних об’єктів у якості підрозділів спеціальної 

розвідки сухопутних військ та довели необхідність спрямування їх 

зусиль на розвідувально-диверсійних діях у ВМБ (пунктах базування), 

якірних стоянках кораблів та гідротехнічних спорудах противника 

[26, с. 232–239].  

Новим пріоритетним завданням для частин спеціального 

призначення Збройних Сил СРСР на початку 1960-х років стала 

підготовка в мирний час спеціалістів-диверсантів з приписного 
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особового складу військових частин [19, с. 191]. Цьому передував 

період ускладнення міжнародної військово-політичної обстановки, 

зокрема, політична криза 1958–1961 рр. пов’язана із вирішенням 

проблем керування столицею Німеччини, яка була розподілена після 

завершення Другої світової війни 1939–1945 рр. на окупаційні зони. Він 

завершився побудовою Берлінської стени [27, с. 37–38].  

Слід зазначити, що вище політичне керівництво СРСР врахувало 

висновки та уроки з досвіду Другої світової війни щодо 

результативності застосування підрозділів спеціального призначення та 

партизанського руху. Так, у відповідності з постановою ЦК КПРС від 

21 червня 1961 р. № 338 “Про підготовку кадрів та розробку 

спецтехніки для організації та оснащення партизанських загонів” 

Міністр оборони СРСР наказував: 

організувати підготовку кадрів ГРУ ГШ ЗС СРСР для дій на 

території капіталістичних країн; 

розробити бойові засоби ведення активних дій у тилу противника 

у воєнний час; 

дозволити організовувати курси для навчання керівних 

співробітників спецслужб [19, с. 192]. 

За поглядами вищого військового керівництва СРСР, за досвідом 

систематичного проведення навчальних зборів з приписаним особовим 

складом, що звільнявся в запас після закінчення військової служби, у 

бригадах спеціального призначення давало можливість у стислі терміни 

формувати кілька військових частин на базі однієї. Тому, незважаючи 

на загальне скорочення збройних сил, зокрема ВМФ, штатна 

чисельність особового складу трьох бойових загонів: розвідувально-

диверсійного; розвідувального та загону радіотелеграфістів і 

радіометристів 6-го МРП була збільшена. Згідно директиви Головного 

штабу ВМФ від 10 серпня 1960 р. № ОМУ/1/13118 сс з 1 листопада 
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цього року 6-й МРП переведено на штат № 77/43-В. До його складу 

було включено навчально-випробувальну групу з підготовки 

приписного складу та випробування техніки. Загальна штатна 

чисельність частини зросла до 128 осіб [17, арк. 2; 19, с. 130–131, 190; 

28, с. 64]. Нова організаційно-штатна структура дозволила розширити 

спектр бойових завдань, що покладалися на водолазів-розвідників. 

Для визначення реального стану підготовки водолазів-розвідників  

6-го МРП у серпні-вересні 1961 р. їх було залучено до участі в 

навчаннях частин водолазів-розвідників ВМФ СРСР за темою 

“Комплексна перевірка бойових можливостей та способів використання 

сил і засобів водолазів-розвідників”. Особовому складу 6-го МРП були 

визначені такі завдання:  

висадка розвідувальних груп у складі 6 осіб з підводного човна на 

підводному засобі руху типу “Сирена” з глибин 15–18 м на відстані  

6–8 миль від узбережжя у повному спорядженні з автономністю дій 

протягом 10–15 діб; 

обладнання маневреної бази для ведення тривалої розвідки у 

районі ВМБ; 

ведення розвідки ВМБ в умовах протидії противника; 

повернення розвідувальної групи на підводний човен на 

підводному засобі руху типу “Сирена” з комплектом “Актиния” 

призначеним для доставки полоненого підводним шляхом. Дії груп на 

навчаннях були оцінені на “добре” [17, арк. 158]. 

У період, що нами розглядається, відбулася зміна пункту 

постійної дислокації 6-го МРП. Його розміщення у мілководній бухті 

м. Севастополя не дозволяло у повній мірі здійснювати заходи 

водолазної підготовки. Важливим питанням було і приховування самого 

процесу підготовки водолазів-розвідників. Тому на підставі наказу 

Командувача Чорноморського флоту від 20 лютого 1961 р. № 0152 
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частину було передислоковано в район м. Очакова Миколаївської 

області на о. Первомайський1 (фото Е.1.) [29, с. 52, 30, 31, 32], який став 

пунктом постійної дислокації водолазів-розвідників до червня 2004 р. 

[17, арк. 402; 33, арк. 2; 34; 35, с. 113].  

Умови розташування о. Первомайський дозволяли забезпечити 

автономну та приховану підготовку водолазів-розвідників до бойових 

завдань. Так, штаб, навчальні класи, приміщення для розташування 

особового складу знаходилися у підземних казематах. Лише будівля 

командира військової частини, де він проживав і працював, ангар для 

підводних засобів руху та підсобне господарство знаходилися на 

поверхні острова [36]. 

Новий пункт постійної дислокації надав можливість регулярно 

проводити спільні навчання з надводними кораблями, підводними 

човнами та береговими частинами флоту, а також з прикордонними 

військами КДБ та органами МВС СРСР. Практичні заходи бойової 

підготовки водолази-розвідники здійснювали на полігоні в районі 

о. Тендрівска коса. Для тренування входу та виходу водолаза-

розвідника з підводного човна у 1965 р. силами особового складу 6-го 

МРП було побудовано спеціальний тренувальний басейн з 

встановленим торпедним апаратом [37]. 

Умови розташування 6-го МРП вимагали від командування 

частини наявності плавзасобів для доставки особового складу з 

о. Первомайський до м. Очаків та у зворотному напряму на базі. Тому у 

склад 6-го МРП з 25 травня 1964 р. було введено екіпаж морського 

                                                           

1 Острів Первомайський (46°34' північної широти та 31°34' східної довготи), 

штучна насипна гідротехнічна споруда для розміщення берегової батареї, 

побудована у другій половині ХІХ ст. з метою захисту Дніпровського лиману від 

османських ворожих кораблів за проектом відомого російського фортифікатора 

Едуарда Івановича Тотлебіна (1818–1884 рр.). Знаходиться на відстані близько 

2,5 миль від пункту базування Очаків, довжина близько 1,3 км та ширина – 140 м, 

загальна площа 7,3 га. 
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пасажирського катеру МК-54 за штатом 68/424 (перший командир – 

мічман Федір Якович Федулаєв) [38, арк. 1].  

Слід зазначити, що у ВМФ СРСР не вщухала дискусія щодо ролі і 

місця частин спеціального призначення у збройній боротьбі на морі. 

Так, начальник розвідки ВМФ СРСР контр-адмірал Борис Назарович 

Бобков (1911–1989 рр.) вважав зайвими наявність подібних частин у 

системі морської розвідки та клопотав перед Головним штабом ВМФ 

СРСР щодо їх передачі до складу морської піхоти. Він зазначав, що 

використання вказаних частин у системі розвідки ВМФ було 

вимушеним в умовах відсутності у ВМФ частин морської піхоти. На 

його думку, наявність морських розвідувальних пунктів у системі 

розвідки ВМФ гальмувало її розвиток. Головним їх завданням контр-

адмірал Б. Бобков бачив ведення розвідки в інтересах сил флоту під час 

висадки морських десантів.  

Його опонент – старший офіцер за напрямом спеціальної 

розвідки Головного розвідувального управління Генерального штабу 

Збройних Сил СРСР (ГРУ ГШ ЗС СРСР) капітан 1 рангу Д. Шашенков, 

який мав значний бойовий досвід застосування РОП Балтійського флоту 

під час Другої світової війни, категорично заперечував проти цього. 

Свої аргументи він обґрунтував у довідці-доповіді на ім’я начальника 

ГРУ ГШ ЗС СРСР. Він вважав, що передача частин спеціального 

призначення до морської піхоти призведе до виконання лише завдань із 

забезпечення висадки десантів та вкрай обмежить їх можливості з 

розвідки, у тому числі забезпечення агентурної розвідки та проведення 

диверсій у тилу противника [19, с. 192–194].  

Для перевірки центрального апарату розвідки ВМФ СРСР з 

питань підготовки та застосування частин водолазів-розвідників 

начальником ГРУ ГШ ЗС СРСР було призначено спеціальну комісію. 

Нею було встановлено, що апаратом начальника розвідки ВМФ СРСР 
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до цього часу не було відпрацьовано керівних документів, у яких 

визначалися способи організації та ведення розвідки та диверсій 

частинами спеціального призначення ВМФ СРСР, тактику їх дій тощо. 

Способи знищення або виведення з ладу бойових кораблів та інших 

важливих об’єктів достатньо чітко не були відпрацьовані та не 

забезпечені технічно.  

Техніка, яка знаходилася на озброєні частин водолазів-

розвідників дозволяла: 

до початку бойових дій у мирний час приховано виводити 

розвідників та агентів до країн імовірного противника без заходу суден 

цивільних відомств або підводних човнів у територіальні води; 

з початком бойових дій приховано виводити розвідників та 

агентів у тил противника, вести розвідку з берегу із використанням 

радіо і радіотехнічних засобів та наводити авіацію та ракетні комплекси 

на об’єкти противника.  

За результатами роботи комісії було зроблено однозначні 

висновки: всебічно розвивати розвідувально-водолазну справу, 

розробляти та удосконалювати розвідувальну і диверсійну техніку, 

збільшити чисельність особового складу пунктів, сформувати відділ у 

центральному апараті для керівництва частинами спеціальної розвідки 

ВМФ, а також сформувати центр (курси) з підготовки водолазів-

розвідників запасу, встановлювати тісну взаємодію розвідувальних груп 

морських розвідувальних пунктів з органами агентурної розвідки під час 

виконання завдань, підготувати та ввести в дію Настанову з ведення 

розвідки та диверсійної діяльності частинами водолазів-розвідників, 

покращити тактико-технічні дані існуючих ПЗР, технічних засобів 

розвідки та приступити до створення нових їх зразків [39; 19, с. 192–194]. 

На нашу думку, саме зазначена перевірка сприяла подальшому розвитку 

флотських частин спеціального призначення.  
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Слід зазначити, що вже на той час 6-го МРП був здатний 

вирішувати покладені завдання як самостійно, так і спільно з іншими 

родами сил (військ) Чорноморського флоту та результативно діяти як 

окремий рід сил ВМФ [26, с. 232–239; 40, с. 714]. Це свідчить про 

широкий спектр завдань та високий рівень підготовки особового складу 

до їх виконання. 

У 1967 р. перед особовим складом 6-го МРП було поставлено нове 

завдання, пов’язане з протидією постійно діючому 6-му флоту США у 

Середземному морі, зокрема атомним підводним човнам з балістичними 

ракетами, що становили найбільшу загрозу для СРСР. Їх загальна 

чисельність станом на 1967 р. у ВМС США складала 41 од., з яких 10 – 

постійно знаходилися у Середземному морі. За рахунок скритності дій 

підводних човнів та можливості запусків балістичних ракет з будь-якого 

напрямку на відстані до 4600 км було збільшено радіус ураження території 

Радянського Союзу. При цьому було знижено імовірність виявлення та 

знищення цих ракет. У червні 1967 р., для протидії 6-му флоту США у 

Середземному морі та виконання завдань безперервності висвітлення і 

оцінки обстановки на можливих морських напрямках головних ударів 

противника, у ВМФ СРСР рішенням Політбюро ЦК КПРС та Радою 

міністрів СРСР було сформована 5-а оперативна ескадра кораблів ВМФ 

СРСР [41, с. 11–16; 42,  с. 450; 43, с. 47–49; 44, с. 347].  

Починаючи з цього часу особовий склад 6-го МРП у складі 

розвідувальної групи (по 8 чи 11 осіб) розпочав несення бойової служби 

способом бойового чергування на кораблях 5-ї оперативної ескадри 

кораблів ВМФ СРСР у Середземному морі в готовності приступити до 

виконання розвідувально-диверсійних завдань проти морських та 

берегових об’єктів противника [45, с. 152–155]. Можна констатувати, 

що це завдання 6-м МРП виконувалося вперше, в подальшому воно 

також покладалося на частини спеціального призначення розвідки 
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ВМФ, що несли бойову службу на інших оперативних ескадрах 

кораблів радянського флоту.  

У періоді 1953–1960 рр. основними завданнями 6-го МРП були: 

ведення прихованого спостереження з води безпосередньо в 

портах та ВМБ противника;  

розвідка на узбережжі противника; 

здійснення диверсій на узбережжі та під водою.  

Але завдання, що покладалися на водолазів-розвідників 6-го МРП 

не були визначені за способами виконання і для них не було 

відповідного озброєння та водолазного спорядження. 

Для виконання визначених завдань водолазам-розвідникам були 

потрібні сучасні засоби для дій під водою і відповідна підготовка. Тому, 

велике значення приділялось водолазній підготовці. Так, лише, протягом 

1954 р. особовим складом 6-го МРП було відпрацьовано під водою 

1348 год. [17, арк. 2]. Проте існувала проблема – відсутність водолазного 

спорядження, що негативно впливало на її проведення. У той час на 

озброєнні 6-го МРП знаходилися апарати ИСА-М-48, (рос. индивидуальный 

спасательный аппарат, [46, с. 13; 47]), ИДА-51 (рос. индивидуальный 

дыхательный аппарат, [48]), ВАР-52 (рос. водолазный аппарат 

регенеративный, фото Е.12. [49]) та гідрокостюми, що не відповідали 

вимогам бойових плавців. Їх основні тактико-технічні дані наведено у табл. 

3.1. Аналіз наведених у таблиці тактико-технічних даних висвітлив, що 

ці спорядження дозволяли водолазу-розвіднику рухатися пішки по 

ґрунту на невеликі відстані та глибини. Ластами на той час 6-й МРП не 

забезпечувався. Внаслідок великого фізичного навантаження водолаз-

розвідник швидко втрачав боєздатність. Існуючі апарати не дозволяли 

виконувати бойові завдання за призначенням, зокрема приховано та 

швидко підходити до об’єктів розвідки та доставляти до місця 

призначення необхідні вантажі. Тому перед командуванням ВМФ СРСР 
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гостро постало завдання щодо забезпечення 6-го МРП спеціальним 

озброєнням та спорядженням. Для його вирішення у 1953 р. за рахунок 

чисельності розвідки ВМФ було сформовано лабораторію спеціального 

водолазного спорядження в Інституті № 11 ВМС (м. Ленінград) у складі 

6 осіб під керівництвом капітана 2 рангу Олександра Олександровича 

Бризгалова (фото Е.3. [50]). 

 
Таблиця 3.1 

Основні тактико-технічні дані дихальних апаратів,  

що стояли на озброєнні 6-го МРП у 50-х роках ХХ ст. 
Показники ИСА-М-48 ИДА-51 ВАР-52 

Глибина занурення, м 100 100 20 

Розрахунковий час дії, год. до 2 до 5 до 10 

Кількість балонів 1 2 1 

Вміст балонів кисень кисень, 

киснево-гелієва 

суміш 

кисень 

Ручна подача кисню у дихальний 

мішок 

+ + + 

Джерело інформації [47]. 
 
Лабораторії були поставлені такі завдання: 

розробка тактико-технічних завдань на зразки спеціальної 

водолазної техніки;  

проведення технічних, фізіологічних та експериментальних 

досліджень у лабораторних та морських умовах;  

розробка режимів декомпресії для різних глибин руху водолаза;  

проведення науково-технічного спостереження за розробкою та 

виготовленням у промисловості нових зразків техніки; 

розробка програм та методик випробувань для техніки, що 

створювалася;  

оформлення матеріалів для прийняття техніки на озброєння 

частин спеціального призначення ВМФ СРСР.  

На лабораторію покладалися проектування та виробництво нового 

спорядження і спеціальної техніки для водолазів-розвідників 6-го МРП. 
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Але, зазначмо, спеціальної науково-виробничої бази в СРСР тоді ще не 

існувало [19, с. 390–391] 

Для створення та виготовлення сучасного водолазного 

спорядження водолазів-розвідників у 1953 р. було створено спеціальне 

конструкторське бюро киснево-дихальної апаратури. Серійний випуск 

водолазної апаратури було закріплено за заводом “Респиратор”, що 

знаходився у м. Горіхово-Зуєво Московської області. За підтримки 

Міністерства хімічної та легкої промисловості 2-му відділу Головного 

штабу ВМФ СРСР вдалося підключити до розробки гідрокомбінезонів 

інститути швейної та текстильної промисловості, а також Ярославський 

завод гумотехнічних виробів [51].  

Першочерговим завданням лабораторії було визначено створення 

та побудова підводних засобів руху (ПЗР), які б мали можливість 

приховано доставляти водолазів-розвідників та необхідні вантажі 

безпосередньо до об’єктів розвідувально-диверсійних дій. На той час 

таких ПЗР у радянському ВМФ не було через відсутність проектних і 

промислових організацій та підприємств. За ініціативою старшого 

офіцера напряму спеціальної розвідки ГРУ ГШ ВМФ капітана 1 рангу 

Д. Шашенкова 28 березня 1955 р. було проведено нараду з фахівцями з 

питань технічного озброєння частин спеціального призначення та 

створення ПЗР. У нараді також взяли участь фахівці з водолазної справи 

начальник спеціальної лабораторії 11-го Інституту ВМФ капітан 2 рангу 

О. Бризгалов та командир 6-го МРП капітан 1 рангу Є. Яковлєв. За 

результатами наради була сформована робоча програма зі створення 

ПЗР [52, с. 293–296; 19 с. 398–399]. На замовлення ВМФ СРСР 

Ленінградський кораблебудівний інститут та завод “Двигатель” 

розпочали роботу щодо створення ПЗР для транспортування водолазів-

розвідників [53, с. 24–26]. 
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Пріоритетним морським шляхом виведення розвідувальних груп у 

тил противника було визначено підводний. Він дозволяв приховано 

висадити водолазів-розвідників на узбережжя противника з підводного 

човна, а після виконання завдань повернутися на його борт. Але для 

цього треба було створити спеціальне озброєння та спорядження. 

Наказом Головнокомандувача ВМФ СРСР від 12 червня 1958 р. № 0081 

водолазів-розвідників 6-го МРП вперше було залучено до участі в 

експериментальних випробуваннях ПЗР “Тритон” (фото Е.17, Е.18 [54]), 

“Сирена” (фото Е.14 [55]), “Протей” (фото Е.15 [56]). Їх основні 

тактико-технічні дані наведені у табл. 3.2.  

 
Таблиця 3.2 

Основні тактико-технічні дані радянських підводних засобів руху 
Тип ПЗР Швидкість 

підводна, 

вуз. 

Відстань 

плавання, 

милі 

Глибина 

занурення,  

м 

Автономність,  

год 
Екіпаж, 

осіб 

Буксирувальник 

“Протей-1” 

(заспинний),  

“Протей-2” 

(нагрудний) 

2,5 до 10 до 32 4 1 

Носій-

транспортувальник 

“Сирена” 

до 5 до 20 до 40  6 2 

Носій-

транспортувальник 

“Тритон” 

до 6 до 35 до 32 6 2 

Джерело інформації [57, с. 210; 56; 58]. 
 
Випробування було проведено з кінця липня до середини вересня 

1958 р. За його результатами вдалося усунути конструктивні недоліки 

зазначеної техніки [17, арк. 154].  

Для приземлення на воду та подальшого виконання завдань 

водолазам-розвідникам були необхідні спеціальні дихальні апарати. 

Так, з серпня до жовтня 1958 р. особовий склад пункту брав участь в 

експериментальних випробуваннях макетного зразка індивідуального 

дихального апарату водолазів-парашутистів (ИДА-58-П, фото Е.13). 
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Цей апарат із замкнутою схемою дихання був призначений для 

десантування у воду з парашутом та перебуванням водолаза-розвідника 

на глибині до 20 м. Він запобігав баротравмі легень парашутиста під час 

приводнення. Для цього у гофровану трубку вдиху був вмонтований 

клапан який гасив газовий удар [59; 17, арк. 154]. 

З цього часу завдання з випробування та вдосконалення 

водолазного спорядження та ПЗР стало невід’ємним у діяльності 

водолазів-розвідників Чорноморського флоту [19, с. 190]. 

З липня до жовтня 1959 р. особовий склад частини, вже в якості 

досвідчених водолазних фахівців, було залучено до 

експериментальних випробувань ПЗР типу “Сирена” в м. Каспійську 

та м. Феодосії. Під час випробувань було встановлено, що головним 

недоліком ПЗР сталі погані умови для розміщення екіпажу в апараті. 

Так, під час довгого знаходження в його кабіні водолази-розвідники 

швидко втомлювалися та втрачали боєздатність. Іншим недоліком 

стала відсутність на апараті вантажного контейнера. За результатами 

державних випробувань розпочалася модернізація ПЗР типу 

“Сирена”, а зазначена модифікація була випущена обмеженої партією 

у кількості 16 одиниць ПЗР типу “Сирена”. На озброєння 6-го МРП 

вони надійшли лише у 1965 р. [55; 17, арк. 156].  

З метою забезпечення частин спеціального призначення ВМФ 

СРСР сучасним водолазним спорядженням на озброєння 6-го МРП з 

початку 1961 р. був прийнятий ВСОН-61 (рос. водолазное снаряжение 

особового назначения). Воно складалося з індивідуального дихального 

апарату, гідрокомбінезону, надувного човна, компасу, глибиноміру, 

годинника, водолазного перископу, ножа, планшету, герметичних 

мішків та інших засобів. Це був перший вітчизняний комплект 

водолазного спорядження для водолаза-розвідника частини 
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спеціального призначення ВМФ СРСР [57, с. 151–152]. Його основні 

тактико-технічні дані наведено у табл. 3.3 

 
Таблиця 3.3 

Основні тактико-технічні дані водолазного спорядження ВСОН-61  
Показники ВСОН-61  

Глибина занурення, м до 20 

Відстань підводного переходу, м 1000 

Можливість підводного зв’язку з базою + 

Джерело інформації [60]. 
 
Для доставки водолазів-розвідників та їх вантажів до об’єктів 

розвідувально-диверсійних дій були потрібні спеціальні рухомі засоби. 

Так, протягом літа 1962 р. особовий склад залучався до участі в 

заводських та приймальних випробуваннях ПЗР типу “Сирена” з 

герметичним пеналом “Актиния” та в лабораторних випробуваннях 

макетних зразків апаратів “Сирена-У” і “Протей-М” у селищі 

Орджонікідзе, поблизу м. Феодосія. Проведені випробування нової 

техніки дозволили отримати необхідний матеріал для відпрацювання 

експлуатаційних та організаційних документів, а також практично 

відпрацювати порядок транспортування повітрям озброєння та 

спеціальної техніки [23]. Влітку 1965 р. особовий склад пункту активно 

брав участь у випробуваннях нових ПЗР, головної партії типу “Сирена” 

та “Протей” [17, арк. 164–165].  

Створені зразки ПЗР були оригінальні за конструкцією, прості та 

зручні в керуванні. Порівняння їх основних тактико-технічних даних з 

іноземними аналогами (табл. 3.4) свідчать на користь радянських 

зразків за більшістю показників. 

Таким чином, завдяки великому практичному досвіду та 

сприятливим фізико-географічним умовам Чорного моря саме 

водолазам-розвідникам 6-го МРП була надана можливість випробувати 

нове озброєння та спорядження, призначене для частин спеціального 

призначення ВМФ СРСР та давати пропозиції щодо їх покращення. 
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Таблиця 3.4 

Основні тактико-технічні дані підводних засобів руху  

СРСР та США 

Країна, 

тип ПЗР 

Ш
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ть
 

п
ід
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н
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 в
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В
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о
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го
д

 

Е
к
іп

аж
, 

о
сі

б
 

СРСР, буксирувальник 

“Протей-1” 

(заспинний),  

“Протей-2” 

(нагрудний) 

2,5 до 10 до 32 4 1 

СРСР, носій-транспортувальник 

“Сирена” 

4 до 40 до 40  6 2 

США, носій-транспортувальник 

“Scubasub 300” 

2 10 91 4,5 2 

США, носій-транспортувальник 

“Есор”  

2 до 12 до 91 5 2 

Джерело інформації [55; 57, с. 210; 61, с. 31; 56]. 
 
Важливою складовою розвитку частин спеціального призначення 

Чорноморського флоту була бойова підготовка. Для її організації у 

серпні 1953 р. розвідувальне управління Чорноморського флоту 

відпрацювало та ввело в дію “Тимчасове положення про морський 

розвідувальний пункт Чорноморського флота”. Це Положення 

передбачало програму підготовки водолазів-розвідників 6-го МРП до 

якої входили загальна тактика, розвідувально-диверсійна, морська, 

водолазна, військово-інженерна, парашутно-десантна, автомобільна, 

вогнева, фізична, військово-топографічна та радіо підготовка 

[62, с. 178]. 

Під час проведення основних заходів бойової підготовки 

командирами підрозділів пропонувалися зміни та доповнення до 

“Програми бойової підготовки 6-го МРП”. Вони готувалися за 

результатами проведених тренувань та навчань. У 1953 р. Програма з 
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урахуванням змін була затверджена вищим командуванням 

Чорноморського флоту [19, с. 200–201].  

Основною формою підготовки водолазів-розвідників стали 

навчання та тренування, які розпочалися починаючи з травня 1954 р. 

Для цього командуванням військової частини щорічно відпрацьовувався 

та погоджувався Календарний план спільних навчань 6-го МРП з 

іншими військовими частинами Чорноморського флоту. Такий підхід 

дозволяв набути практичні вміння особового складу та налагодити тісну 

взаємодію з підрозділами та військовими частинами Чорноморського 

флоту під час їх спільних дій. Виходячи з досвіду висадки 

розвідувальних груп на Балтійському та Чорному морях під час Другої 

світової війни, командування частини під час проведення спільних 

тактичних навчань зосереджувало головну увагу на відпрацюванні 

висадки розвідувальних груп на берег умовного противника надводним 

шляхом. Наприклад, 12 травня спільно з 41-ю дивізією торпедних 

катерів, 24 травня – з 21-ю дивізією підводних човнів тощо. Дії 

особового складу 6-го МРП на навчаннях було оцінено на “відмінно” 

[17, арк. 152; 63; 64; 65, с. 135–138].  

Для підготовки водолазів-розвідників до виконання 

розвідувально-диверсійних завдань у 1955 р. було започатковано нову 

форму підготовки – спільні навчання з прикордонними загонами, що 

здійснювали охорону державного кордону у приморських районах. 

Завданнями розвідувальних груп було прихований перетин умовного 

державного кордону з моря та ведення диверсійно-розвідувальних дій 

на об’єктах узбережжя “противника”. Так, у квітні та червні 1955 р. 

розвідувальні групи брали участь у тактичних навчаннях 79-го 

прикордонного загону в районах с. Кача та с. Балаклава. 

Командуванням флоту дії груп оцінено на “відмінно” [17, арк. 152].  
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Незважаючи на високі оцінки командування, слід констатувати 

той факт, що висадка на берег умовного противника проводилось 

виключно надводним шляхом, що зменшувала прихованість дій. У 

подальшому розвідувальні групи виводилися в тил противника 

підводним шляхом. Наприклад, у травні 1967 р. розвідувальна група в 

районі м. Батумі брала участь в тактичному навчанні за темою 

“Охорона державного кордону СРСР”, де проводила висадку на берег 

умовного противника підводним шляхом через торпедний апарат 

підводного човна. Керівництвом навчання дії розвідувальної групи були 

оцінені на “відмінно” [66, с. 101–102; 17, арк. 165]. 

Для відпрацювання завдань з виведення водолазів-розвідників у 

тил противника повітряним шляхом в серпні 1955 р. частиною було 

опановано новий, незвичний для військових моряків вид бойової 

підготовки – повітрянодесантну. Вперше в історії частини під час зборів 

у м. Євпаторія водолази-розвідники здійснили по 6 стрибків з 

парашутом на сушу та на воду [67, с. 2]. Починаючи з 1958 р. збори з 

повітрянодесантної підготовки особового складу 6-го МРП стали 

щорічними [17, арк. 154].  

У 1966 р. під час участі в зимовому тактичному навчанні в 

Кримської області за темою “Дії розвідувальних груп по веденню 

розвідки та спеціальних заходів у тилу противника” водолазами-

розвідниками вперше був застосований повітряний шлях виведення 

групи в тил умовного противника. Для удосконалення вмінь особового 

складу 6-го МРП з повітрянодесантної підготовки в червні на базі  

555-го морського вертолітного полку (м. Очаків) проведено 

повітрянодесантний збір, під час якого кожен водолаз-розвідник 

здійснив по 9 стрибків в день та в перше в історії частини нічний 

стрибок [68; 17, арк. 165].  
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Для виведення водолазів-розвідників у тил противника наземним 

шляхом у 1956 р. було запроваджено нову форму підготовки особового 

складу пункту – рухомий табірний збір. Вона полягала у виведенні 

підрозділів морського розвідувального пункту на місцевість та 

проведенні тактико-спеціальних занять протягом двох тижнів. Так, у 

квітні 1956 р. табірний збір було проведено в районі селищ Штурмове – 

Передове та м. Севастополь, в червні у с. Чорноморське. А вже у квітні 

1957 р. підрозділи частини виконували завдання в рухомому табірному 

зборі в районі селищ Орлине – Кареіз – Хворостянка – Рідне. З цього 

року розпочалися щорічні рухомі табірні збори у різних районах 

Кримського узбережжя [17, арк. 152]. 

Наказом Головнокомандувача ВМФ від 16 лютого 1957 р. № 0443 

командиром частини призначено капітана 2 рангу Івана Онуфрійовича 

Алексєєва (1957–1973 рр., фото Е.5 [69, с. 2]). Маючи великий досвід 

розвідувально-диверсійної роботи під час Другої світової війни, він 

значно збільшив кількість та покращив якість проведення заходів 

Календарного плану бойової підготовки частини на рік [19, с. 200; 23].  

Зросла кількість навчань у тому числі спільних, в яких брали участь 

водолази-розвідники 6-го МРП. Так, в березні 1957 р. розвідувальна група 

спеціального призначення під час тактичних навчань флоту вперше 

відпрацювала завдання виявлення, формування та виходу конвою із порту 

Новоросійськ, а в травні – вперше брала участь у навчаннях головної ВМБ 

Чорноморського флоту із завданням проникнення водолазів-розвідників в 

базу та на якірну стоянку бойових кораблів. Улітку цього ж року 

водолази-розвідники брали участь у спільних тактичних навчаннях з 26-м 

та 79-м прикордонними загонами вже районах м. Одеси та м. Анапи 

відповідно. Дії груп під час навчань командуванням оцінено на “відмінно” 

[17, арк. 152]. Навчання, у яких брали участь водолази-розвідники 6-го 

МРП у період 1954–1957 рр. наведено у табл. 3.5.  
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Таблиця 3.5 

Навчання у яких брали участь водолази-розвідники 6-го МРП 

у 1954–1957 рр. 
Назва заходу 1954 р. 1955 р. 1956 р. 1957 р. 

Тактичні навчання у т.ч. спільні  2 3 3 5 

Флотські навчання 1 – – 2 

Джерело інформації [17, с. 151–153].  
 
На нашу думку, серед проведеної у 1959 р. низки тактичних навчань 

заслуговує на увагу та ретельний розбір дослідне навчання, яке відбулося з 

10 березня до 11 квітня. Його метою було опрацювати тривалі дії РДГ і РГ у 

тилу умовного противника у зимових умовах. Начальником розвідки ВМФ 

СРСР 6-у МРП було поставлено завдання з висадки РДГ з достатньою 

кількістю необхідного обмундирування у віддалений район навчання для 

ведення розвідувально-диверсійних дій протягом максимально можливого 

часу. Цілями цього навчання були: перевірка можливості довготривалого 

автономного перебування РДГ у тилу противника; визначення порядку 

управління групою; відпрацювання надійного та прихованого радіозв’язку з 

розвідкою флоту в будь-який час доби з дотриманням вимог 

радіомаскування; відпрацювання найбільш надійних та ефективних способів 

ведення розвідки та здійснення диверсій; перевірка організації постачання 

розвідникам за допомогою літаків і підводних човнів; відпрацювання заміни 

групи при прихованій висадці та повернення на підводні човни; перевірка 

озброєння, обмундирування, спорядження; виявлення проблемних питань у 

постачанні та харчуванні особового складу групи.  

Група діяла в складі десяти осіб у гірській місцевості в умовах морозу, 

снігу та дощу, а також постійної протидії силам прикордонних військ, які 

застосовували навіть вертольоти. Наведення групи на об’єкти здійснювалося 

з морського розвідувального пункту по радіозв’язку. У результаті було 

успішно здійснено чотири диверсії, при цьому група не була виявлена. 

Успішним також було відпрацьовано постачання РДГ літаком способом 

десантування вантажів на парашутах. Завдання, що ставились в ході 
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навчання, були повністю виконані. Але водолазами-розвідниками було 

виявлено низку проблемних питань, що потребували вирішення. Основними 

з них були: відсутність спеціальної стрілецької зброї, непридатність 

обмундирування та повітрянодесантного спорядження, велика вага сухого 

пайка та мала різноманітність продуктів [19, с. 123–125].  

Накопичений досвід проведених навчань та тренувань було 

враховано у проектах керівних документів “Програма бойової підготовки 

водолазів-розвідників” та “Курс бойової підготовки розвідувально-

водолазних частин флоту” (КРВ-58). Ці керівні документи у 1958 р. були 

затверджені Головнокомандувачем ВМФ СРСР та в подальшому стали 

базовими для підготовки та застосування морських розвідувальних пунктів 

радянського флоту [19, с. 200]. З 1958 р. на підставі зазначеного Курсу 

особовий склад 6-го МРП здавав чотири курсові задачі протягом 

навчального року. Починаючи з 1961 р. здавання курсових задач 

проводилися у формі залікового тактичного навчання [17, арк. 158].  

У відповідності до призначення військової частини його 

командуванням було зосереджено зусилля на подальшому розвитку 

водолазної підготовки. Про це свідчать результати з водолазної 

підготовки особового складу 6-го МРП, що наведені у табл. 3.6.  

 
Таблиця 3.6 

Результати з водолазної підготовки особового складу 6-го МРП  

у 1954–1960 рр. 
Назва заходу 1954 р. 1955 р. 1956 р. 1957 р. 1958 р. 1959 р. 1960 р. 

Відпрацьовано під 

водою, год. 

1348 1203 1209 1405 2296 1688 2807 

Здійснено 

людиноспусків під 

воду 

1958 1622 1669 2287 3814 2877 8415 

Джерело інформації [17, арк. 151–158].  
 
Одним із пріоритетних напрямків підготовки водолазів-

розвідників 6-го МРП були тренування з виходу з підводного човна 

через торпедний апарат з ПЗР та повернення до нього. Так, у період 
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1962–1964 рр. у районі о. Тендрівська коса проводилися тренування 

особового складу з входу та виходу із підводного човна у підводному 

положенні на ПЗР та вантажними контейнерами. До тренувань 

залучалися підводні човни 27-ї та 155-ї окремих бригад підводних 

човнів. Водолазними фахівцями 6-го МРП було розроблено алгоритм 

дій екіпажу підводного човна з виходу водолазів-розвідників на ПЗР 

через торпедний апарат. Для навчання екіпажів підводних човнів 27-ї і 

155-ї окремих бригад підводних човнів та 381-го Одеського дивізіону 

підводних човнів водолазами-розвідниками було проведено кілька 

показових занять [70; 17, арк. 158–162]. 

Тренування давали можливість водолазам-розвідникам 

здійснювати вихід з підводного човна на ПЗР, подолати відстань до 

узбережжя, виконати поставлене завдання на березі та повернутися на 

підводний човен. Таким чином, шляхом систематичних тренувань у 

практичних діях досягалась професійна майстерність водолазів-

розвідників 6-го МРП.  

У вересні 1962 р. водолази-розвідники брали участь в 

спеціальному навчанні 18-ї бригади охорони водного району із 

завданням прориву підводних засобів диверсій в район розосередження 

кораблів флоту на незахищеному рейді. Отримані вміння з виходу через 

торпедний апарат були успішно використані водолазами-розвідниками 

під час виконання завдань у спільних тактичних навчаннях з 

Новоросійським та Одеським прикордонним загонами у 1963 р. Дії груп 

оцінено командуванням на “відмінно”. Під час таких навчань водолази-

розвідники удосконалювали практичні вміння в умовах реальної 

протидії [17, арк. 160–161].  

З травня 1965 р. в Тендрівській затоці продовжилися тренування 

виходу та входу в підводний човен через торпедний апарат на ПЗР, але вже 

з підводного човна що знаходиться на ґрунті та в позиційному положенні. У 
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підсумкових навчаннях, що відбулися в листопаді в районі Кінбурзької 

коси, було здійснено випуск носія водолазів “Сирена – У” з торпедного 

апарату підводного човна та висадка загону на ПЗР типу “Сирена”, 

“Тритон” та “Протей” із загальною оцінкою “добре” [17, арк. 164–165].  

Можна констатувати наступний структурно-логічний процес 

підготовки водолазів-розвідників 6-го МРП. Так, для підготовки та 

здавання курсових задач та залікових навчань з особовим складом 

проводилися тренування. Для підготовки до виконання завдань за 

призначенням з водолазами-розвідниками проводилися навчання. Отже, 

аналіз практичного досвіду навчань з підрозділами 6-го МРП доводить 

їх унікальність та здатність вирішувати розвідувально-диверсійні 

завдання в інтересах Чорноморського флоту.  

Аналіз знайдених джерел дозволив розподілити підготовку 

особового складу за відповідними категоріями. Так, офіцерський склад 

маючи базову військову освіту постійно удосконалював свої теоретичні 

та практичні знання у ході проведення заходів бойової підготовки. 

Серед особового складу строкової служби який виявляв бажання 

проходити службу у 6-му МРП проводився жорсткий відбір. Кандидат 

мав бути емоційно урівноваженим, здатним зберігати спокій в 

екстремальних умовах, не лякатися темряви, самотності, замкнутого 

простору. Він повинен був витримувати великі фізичні навантаження, 

добре переносити занурення на значні глибини та перепади тиску. Якщо 

кандидат проходив психологічні тести та медичну комісію, його 

зараховували до навчального підрозділу частини. Для нього починалась 

шестимісячна базова підготовка, протягом якої фізичні та психологічні 

навантаження доводилися до граничних. За кожним кандидатом 

постійно спостерігали старшини з бойових підрозділів, які відповідали 

за відбір до групи. Фізична та професійна підготовка оцінювалася за 

нормативами, а психологічна стійкість під час різних випробувань. 
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Відбір проходили не більш 70% кандидатів. Старшинський та рядовий 

склад строкової служби отримував теоретичні та практичні знання від 

офіцерського складу 6-го МРП [37]. 

На нашу думку, головним проблемним питанням було те, що за три 

роки служби водолаз-розвідник засвоював складну програму підготовки 

(містила в собі водолазну, повітрянодесантну, навігаційно-топографічну, 

горну, спеціальну, морську, фізичну та радіопідготовку, мінно-підривну 

справу, рукопашний бій, виживання у різних умовах, вивчення іноземних 

армій і театру воєнних дій) та звільнявся у запас, де в цивільному житті 

набуті знання та практичні навички йому були не потрібні [26]. 

Частково це проблемне питання вирішувалося за рахунок 

проведення навчальних зборів з військовозобов’язаними, що були 

приписані до підрозділів 6-го МРП із запасу. Наприклад, згідно 

директиви Командувача Чорноморського флоту від 23 березня 1961 р. 

№ 00238 двомісячні збори військовослужбовців запасу були проведені 

влітку цього ж року [17, арк. 158]. Слід зазначити, що за результатами 

проведених зборів було встановлено недоцільність залучення водолазів-

розвідників до їх проведення. Ці заходи відволікали їх від занять з 

бойової підготовки, що в підсумку негативно впливало на підтримання 

постійної бойової готовності військової частини [19, с. 191–192].  

Для відпрацювання завдань в інтересах Чорноморського флоту 

підрозділи 6-го МРП все частіше залучалися до флотських навчань. 

Наприкінці липня 1963 р. розвідувальна група 6-го МРП вперше брала 

участь у спільному навчанні Чорноморського флоту з військовими 

частинами Одеського військового округу, в ході якого 

відпрацьовувалося завдання з ведення розвідки в інтересах угруповань 

сил флоту під час висадки морських десантів. Водолази-розвідники 

забезпечували висадку морського десанту на ділянці Сичавка – 
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Григорівка. Їх дії були оцінені на “добре”. Виведення розвідувальної 

групи здійснювалося підводним шляхом [17, арк. 162].  

У квітні–травні 1964 р. водолазів-розвідників було залучено до 

участі у поході кораблів особливого призначення в Чорному морі. 

Вперше на них було покладено завдання з вивчення узбережжя 

противника. У вересні 1965 р. в районі Керченської протоки дві РДГ 

брали участь в навчанні Чорноморського флоту за темою “Виявлення 

діяльності корабельного складу та авіації противника в протоковій зоні” 

[17, арк. 163–164].  

Офіцерський склад 6-го МРП нерідко залучався до розроблення 

керівних документів з діяльності морських розвідувальних пунктів 

ВМФ СРСР. Так, враховуючи їх зауваження та пропозиції у 1966 р. 

замість “Курсу бойової підготовки розвідувально-водолазних частин 

флоту” (КРВ-58) було введено в дію “Курс бойової підготовки 

водолазів-розвідників ВМФ” (КВР-66). У ньому конкретизувалися 

курсові завдання, способи їх виконання та критерії оцінювання. У 1967 

р. були введенні в дію “Настанова з бойової діяльності водолазів-

розвідників” та “Настанова з висадки з підводних човнів, надводних 

кораблів та літаків водолазів-розвідників” [19, с. 200–201].  

Підсумовуючи зазначимо, що першою частиною спеціального 

призначення розвідки ВМФ СРСР, відродженою у повоєнні роки, став 

6-й МРП Чорноморського флоту. У період його функціонування  

(1953–1968 рр.) було визначено оптимальну організаційно-штатну 

структуру частини відповідно до завдань, що нею вирішувалися, 

розроблено та впроваджено керівні документи з бойової та оперативної 

підготовки водолазів-розвідників, випробувано та прийнято на 

озброєння досконалі ПЗР та водолазне спорядження, створено 

матеріально-технічну базу. Ця військова частина стала невід’ємною 
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складовою структури Чорноморського флоту, спроможною успішно 

вирішувати специфічні завдання морської війни. 

 

 

3.2 Створення 17-ї окремої бригади спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту та її функціонування у  

1968–1990 роках  

 

На подальший розвиток флотських частин спеціального призначення 

розвідки ВМФ СРСР, зокрема Чорноморського флоту, вплинула арабо-

ізраїльська війна 1967 р. Її особливістю було те, що в ході неї Ізраїль 

успішно застосував бойових плавців проти надводних кораблів противника. 

Так, ще на початку війни 1967 р. група у складі 12 бойових плавців 

висадившись з підводного човна, вплав за допомогою ласт проникла до 

ВМБ Олександрія та замінувала єгипетські кораблі. В результаті ретельно 

спланованих та проведених диверсійно-розвідувальних дій групи був 

потоплений ракетний катер, пошкоджені есмінець і три ракетних катери 

[72, с. 85–92; 73, с. 167–168, 74, с. 146; 75, с. 263–264]. Слід зазначити, що 

ВМС Ізраїлю мав окремий загін бойових плавців-диверсантів, а одним з 

основних завдань флоту була висадка розвідувально-диверсійних десантів 

на узбережжя противника [76, с. 225]. Успішний бойовий досвід 

застосування ізраїльських бойових плавців у арабо-ізраїльській війні у 1967 

р. визначив напрямки подальшого розвитку частин спеціального 

призначення флотів провідних морських держав, зокрема, Радянського 

Союзу. Так, 15 серпня 1968 р., на підставі директиви Головного штабу 

ВМФ від 5 червня 1968 р. № ОМУ /І/ 989061с та директиви начальника 

штабу ВМФ від 28.06.1968 р. № ОМ-0796, 6-й МРП був реорганізований у 

17-у окрему морську бригаду спеціального призначення (17-а ОМбр СпП) 

розвідки Чорноморського флоту, яка в СРСР стала єдиною подібного роду. 
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Командиром військової частини було призначено колишнього командира 6-

го МРП капітана 2 рангу І. Алексєєва, якому присвоєне військове звання 

капітана 1 рангу [17, арк. 2].  

Зазнала змін у бік збільшення організаційно-штатна структура 

військової частини, яка вже включала такі бойові підрозділи: загін 

водолазів-розвідників; загін водолазів підводного мінування; загін 

водолазів радіо та радіотехнічної розвідки; рота спеціального 

радіозв’язку та рота зв’язку. Якщо штатна чисельність 6-го МРП 

складала 128 військовослужбовців, то чисельність 17-ї ОМбр СпП була 

збільшена у понад три рази – до 412 військовослужбовців [19, с. 190; 

77, с. 545]. Така організаційно-штатна структура пов’язувалася із 

завданнями, які покладалися на 17-й ОМбр СпП. 

Внаслідок протистояння між військово-політичними блоками 

країн НАТО та Варшавського договору створювалися сприятливі умови 

для проведення скритних операцій у будь якій країні світу. Тому 

частини та підрозділи спеціального призначення флотів знайшли 

широке застосування в локальних війнах і збройних конфліктах 

повоєнного періоду [78, с. 202–209, 223–225]. 

Важливе значення у подальшому розвитку 17-ї ОМбр СпП зіграло 

загострення військово-політичної обстановки у В’єтнамі. Успішне 

застосування підрозділів команди SEAL (Sea, Air, Land) США під час 

війни у В’єтнамі (1960–1975 рр.) та бойових плавців “Дак Конга” з боку 

Народних збройних сил визволення, підтвердило правильність 

визначеного шляху розвитку частин спеціальної розвідки ВМФ СРСР, 

необхідність вивчення іноземного досвіду, та врахування усіх 

позитивних і негативних аспектів. Народні збройні сили визволення 

мали багатий бойовий досвід партизанського руху на суходолі. 

Відсутність у Народних збройних сил визволення фахівців за 

флотськими спеціальностями водолаз-розвідник, піротехнік, сапер, а 
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також засобів підводного мінування значно обмежували їх дії щодо 

проведення диверсій проти бойових кораблів противника. Це змусило 

звернутися за допомогою до уряду СРСР [79, с. 66; 26, с. 232–239]. 

Для підготовки бойових плавців “Дак Конга” до В’єтнаму були 

відряджені досвідчені водолази-розвідники 17-ї ОМбрСпП, які 

отримали практичний досвід з питань маскування, виживання та 

подолання протипідводно-диверсійної оборони ВМС США у складних 

природних умовах. Їх завдання полягало у недопущенні (зриві) 

розвідувально-диверсійних дій противника проти кораблів (суден), 

гідротехнічних споруд та берегових об’єктів [80, с. 305]. Зустрічаються 

відомості, що у В’єтнамі під час виконання розвідувально-диверсійних 

завдань у Тонкінській затоці загинули двоє водолазів-розвідників 17-ї 

ОМбрСпП від спеціально навчених дельфінів ВМС США [81, 82, 83]. 

На початок 1969 р. за участю радянських водолазів-розвідників на 

території Південного В’єтнаму було підготовлено 3 батальйони та 4 

окремі роти бойових плавців у складі Народних збройних сил 

визволення В’єтнаму та 126-го диверсійного полку у Північній частині 

республіки. Головними об’єктами диверсійних дій бойових плавців 

були ворожі кораблі та судна, що базувалися в портах Камрань, Дананг і 

Сайгон. Починаючи з 2 травня 1964 р. ними було заміновано та 

підірвано авіатранспорт ВМС США “USS Card (CVE-11)”, потоплено та 

пошкоджено кілька десятків транспортних суден. Про їх успішний 

бойовий досвід також свідчить факт знищення у 1971 р. у порту 

Камрань двох американських крупнотоннажних суден в умовах добре 

організованої американцями системи протипідводно-диверсійної 

оборони ВМ [26, с. 232–239; 84, с. 315; 85, с. 22–23, 86]. Слід зазначити, 

що за досвідом застосування радянських водолазів-розвідників у 

В’єтнамі було визначено їх подальший розвиток за наступними 
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напрямками: спеціальна зброя, підводні засоби руху, спеціальне 

водолазне спорядження.  

Наприкінці 1960 р. у Чорноморському регіоні відбувалося 

нарощування бойового потенціалу блоку НАТО, зокрема, Туреччини. 

Ця країна, маючи важливе стратегічне положення, з 1952 р. стала 

членом військово-політичного союзу держав НАТО. Командування 

блоку зосередило свої основні зусилля над контролем протокових зон 

Босфору та Дарданелл. Слід зазначити, що Чорноморські протоки є 

єдиним шляхом, що з’єднують чорноморські держави з відкритим 

морем. У разі закриття проток Чорне море залишається ізольованим від 

Світового океану. Такий контроль ускладнював вихід радянських 

кораблів (суден) та підводних човнів із Чорного моря до Середземного і, 

водночас, забезпечував прохід бойових кораблів об’єднаних військово-

морських сил НАТО в Чорне море [87, с. 50; 88, с. 49–56; 89, p. 8–15].  

За підтримки США ВМС Туреччини у 1966 р. створили загін Su Altı 

Taarruz (SAT), на який покладалися завдання з ведення глибинної розвідки 

ділянок узбережжя противника, на яких заплановано проведення десантних 

операцій, здійснення штурмових дій під час висадки першої хвилі десанту, 

ведення спеціальної розвідки на глибинах до 2,5 м, проведення диверсійних 

операцій, захоплення портів і стратегічних об’єктів противника. Слід 

зазначити, що для запобігання діям радянських водолазів-розвідників у 

ВМС Туреччини в той же час було створено загін Su Altı Savunma (SAS). 

На нього покладалися завдання із запобігання діям підводних диверсійних 

сил та засобів проти кораблів (суден), гідротехнічних споруд та берегових 

об’єктів; виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів та мін на 

глибинах понад 2,5 м; розмінування кораблів (суден); здійснення проходів у 

мінних та інженерних протидесантних загородженнях під час висадки 

морського десанту [90, с. 233–237]. 
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Отже для нейтралізації цих загроз з морського напрямку було 

необхідно розширити спектр завдань та наростити бойові можливості 

17-ї ОМбр СпП. Тому на підставі розпоряджень начальника розвідки 

Чорноморського флоту розвідувальні групи бригади постійно 

знаходилися на бойовій службі на кораблях 5-ї оперативної ескадри в 

Середземному морі. Це дозволяло водолазам-розвідникам вивчати 

Середземноморський ТВД та складати формуляри важливих об’єктів 

противника. В разі початку збройної агресії проти СРСР вони були 

готові негайно приступити до виконання розвідувально-диверсійних 

завдань проти морських та берегових об’єктів противника [17, арк. 167].  

З оснащенням флотів НАТО ядерними боєприпасами перед 

Чорноморським флотом, зокрема 17-ю ОМбр СпП постало нове 

завдання – знищення їх носіїв у базі. Зазначимо, що до того часу 

знищення окремого корабля рахувалось як виконання тактичного 

завдання, то тепер знищення, наприклад атомного підводного човна, 

набувало оперативної ваги. Тому велике значення приділялося саме 

першим операціям зі знищення сил флоту противника у пунктах 

базування. Їх успішні результати давали можливість різко змінювати 

співвідношення сил на морському ТВД та створювати сприятливу 

обстановку для вирішення інших оперативних завдань [91, с. 24–27].  

Головним завданням водолазів-розвідників залишалося знищення 

об’єктів ядерного нападу противника. Так, для підготовки особового 

складу до виконання цього завдання у вересні 1974 р. в районах 

Кінбурзької коси та Головної ВМБ Севастополь проводилися залікове 

тактичне навчання, в якому брали участь два розвідувальних загони 

спеціального призначення. У визначені райони дій вони доставлялися 

повітряним шляхом способом десантування. За результатами дій загонів 

пункти зберігання ядерної зброї умовного противника було знищено. 
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Начальником розвідки Чорноморського флоту дії водолазів-розвідників 

оцінено на “відмінно” [17, арк. 181].  

Слід зазначити, що для знищення (виведення з ладу) важливих 

військових об’єктів противника розвідкою ВМФ передбачалося застосування 

портативних ядерних зарядів. За спогадами ветеранів на о. Майський в 

одному з казематів знаходився пункт зберігання ядерних фугасів, допуск до 

якого мав лише визначений офіцер. Можна припустити, що мова йде про 

портативний вибуховий термоядерний заряд ранцевого типу РЯ-6 (РЯ – 

ранець ядерний), в якому використовувалися хімічні елементи торію та 

каліфорнія. Потужність заряду складала від 0,2 до 1 кілотонни у тротиловому 

еквіваленті. Він активувався підривником повільної дії чи апаратурою 

дистанційного керування з відстані до 40 км та мав кілька систем захисту від 

знешкодження: вібраційну, оптичну, акустичну та електромагнітну, тому 

зняти його з місця установки або знешкодити було практично неможливо 

[92; 57, с. 310–313; 93]. Для виконання цих завдань готувалися водолази-

розвідники загону підводного мінування. Виведення з ладу життєво-

важливих об’єктів у ВМБ противника передбачалося як у звичайних 

кліматичних умовах, так і в умовах Заполяр’я. Так, у другій половині березня 

1970 р. у районі с. Кача – м. Севастополь група підводного мінування 17-ї 

ОМбр СпП у кількості 6 осіб виконувала завдання у спільному тактичному 

навчанні з кораблями 20-ї дивізії охорони водного району за темою 

“Знищення та виведення з ладу об’єктів у Головній ВМБ противника” та 

отримала оцінку “добре” [17, арк. 169].  

Подібне навчання, до якого залучалися водолази-розвідники  

17-ї ОМбр СпП було проведено на Північному флоті з 15 до 20 квітня 

1970 р. Розвідувальна група у кількості 5 осіб вперше відпрацьовувала 

завдання розвідки та виведення з ладу життєво-важливих об’єктів у 

ВМБ “противника” в умовах Заполяр’я. Групу було висаджено з 

надводного корабля на шлюпках. Вона умовно замінувала склади баз 
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озброєння і паливно-мастильних матеріалів та вивела з ладу 

енергосистему ВМБ. Командуванням навчання дії групи оцінено на 

“добре”. Діями однієї групи була “паралізована” діяльність усієї ВМБ 

умовного противника, що в котрий раз свідчило про професіоналізм 

особового складу 17-ї ОМбр СпП [17, арк. 169].  

У 1971 р. керівництво розвідки ВМФ СРСР також залучало 

водолазів-розвідників 17-ї ОМбр СпП до навчань і на Північному флоті, 

але вже у складі двох груп підводного мінування. Вони відпрацьовували 

дії з висадки на узбережжя противника та виведення з ладу 

гідротехнічних та портових споруд, вели розвідку пункту базування 

Західна Лиця та головної ВМБ Североморськ, мінували портові споруди 

в порту Мурманськ та стратегічно важливий міст через р. Воронья. Дії 

груп оцінено на “добре” [17, арк. 172].  

На нашу думку залучення розвідувальних груп 17-ї ОМбр СпП до 

навчань Північного флоту було не випадковим. Так, на Північному флоті в 

той час знаходилися 43 найсучасніші підводні човні, які мали завдання не 

допустити рух експедиційних сил США для висадки у Європі. Але 

виконанню цього завдання заважала американська система дальнього 

гідроакустичного спостереження SOSUS (Sоund Surveillance System), що 

була призначена для виявлення радянських підводних човнів. Основу 

системи складали пасивна гідроакустична система “Caesar” та її 

модифікації, що були розгорнуті на Атлантичному та Тихому океанах. Ця 

система складалася із мережі берегових гідроакустичних станцій, що 

розміщувалися на території США та їх союзників. Кожна станція включала 

в себе береговий пост та кілька гідрофонів, що виносилися у Норвезьке 

море та єдналися з береговими постами підводними кабелями. Вона 

фіксувала знаходження кожного підводного човна, що знаходився у морі 

[94]. Система дозволяла нанести превентивний ядерний удар по радянських 

підводних човнах у цьому районі, ще до виходу конвою ВМС США. Однак 
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радянськими військовими експертами була виявлена важлива слабка 

сторона системи. Це були берегові гідроакустичні станції. У разі виведення 

їх з ладу вся система SOSUS припиняла роботу. Єдиним гарантованим 

засобом знищення (виведення з ладу) цих станцій були водолази-

розвідники частин спеціального призначення розвідки флоту. Найбільш 

підготовленими до цих завдань були водолази-розвідники 17-ї ОМбр СпП. 

Саме тому їх регулярно залучали до навчань на Північному флоті, де вони 

водночас отримували досвід виконання навчально-бойових завдань в 

умовах Заполяр’я [95, с. 33; 96, с. 235–240].  

В 1973 р. командиром 17-ї ОМбр СпП призначено капітана 2 

рангу Попова Бориса Андрійовича (фото Е.6), а вже з 1974 р. бригаду 

очолив капітан 1 рангу Кржижановський Владислав Іванович 

(фото Е.7) [17, арк. 3].  

На подальший розвиток 17-ї ОМбр СпП значно вплинули події на 

Ближньому Сході, зокрема початок бойових дій між Ізраїлем та 

Арабської Республікою Єгипет і Сирією 6 жовтня 1973 р., у зв’язку з 

чим на Чорноморському флоті була оголошена підвищена бойова 

готовність. Вперше за час існування частини, на підставі 

шифртелеграми начальника розвідки Чорноморському флоту від 

6 жовтня 1973 р. № 438, бригада була приведена у повну бойову 

готовність. Час приведення склав шість годин. За цей час були 

підготовлені три розвідувальні групи спеціального призначення, три 

групи підводного мінування, дві розвідувальні групи за всіма 

варіантами висадки та три розвідувальні групи спеціального 

призначення і розвідувальні групи у надводному та повітряному 

варіантах висадки з готовністю виконувати бойові завдання на 

Близькому Сході [17, арк. 178; 97].  

Таким чином було запроваджено новий метод підготовки до 

застосування водолазів-розвідників 17-ї ОМбр СпП, який у подальшому 
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отримав назву “групи постійної готовності”. Він полягав у тому, що в разі 

надходження встановленого сигналу (розпорядження) ці групи у 

визначений термін здійснювали допідготовку та приступали до виконання 

бойових завдань. Кількість “груп постійної готовності” визначалася 

вказівками Начальника розвідки ВМФ СРСР. Зазвичай вона складала 

близько 30 % від загальної кількості особового складу бригади [98, с. 123]. 

У подальшому підготовка розвідувальних груп постійної бойової 

готовності здійснювалась завчасно. Так, у 1977 р. в постійній бойовій 

готовності знаходилося 15 розвідувальних груп, з них, вісім розвідувальних 

груп спеціального призначення, чотири розвідувальні групи та три групи 

підводного мінування із визначеними варіантами висадки [17, арк. 188].  

Іншим завданням, що вирішувалося 17-ю ОМбр СпП, залишилося 

проведення зборів з приписним особовим складом. Результати зборів з 

військовозобов’язаними, що приписані до бригади із запасу наведені у 

табл. 3.6.  

 
Таблиця 3.6 

Результати зборів з військовозобов’язаними,  

що приписані до 17-ї ОМбр СпП із запасу у 1969–1981 рр.  
Назва заходу 1969 р. 1971 р. 1980 р. 1981 р. 1983 р. 1986 р. 1981 р. 

Підготовлено 

приписного 

особового 

складу  

18 20 33 33 33 78 64 

Джерело інформації [17, арк. 167–201].  
 
У 1978 р. командиром 17 ОМбр СпП призначено начальника 

штабу частини капітана 1 рангу Качетигова Володимира Сергійовича 

(фото Е.8) [17, арк. 385].  

Слід зазначити, що водолази-розвідники 17-ї ОМбр СпП успішно 

виконували завдання, що були не притаманні їх призначенню, зокрема, 

участь в антитерористичних заходах. Так, в липні-серпні 1978 р. у 

столиці республіки Куба м. Гавана проходив ХІ-й Всесвітній фестиваль 

молоді і студентів. Вище політичне керівництво СРСР допускало, що 
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ЦРУ США спробує зірвати це свято силами спеціально підготовлених 

бойових плавців з числа кубинських емігрантів. Для недопущення 

терактів з морського напряму була залучена група водолазів-розвідників 

17-ї ОМбр СпП, яка здійснювала заходи із забезпечення охорони суден 

радянської делегації у кубинському порту Гавана. Всі водолази-

розвідники, що виконували ці заходи, були нагороджені керівництвом 

КДБ СРСР [99, с. 95–99; 37].  

Важливим завданням, що вирішував особовий склад частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту було 

випробування нових зразків озброєння, водолазного спорядження та 

спеціальної техніки. Так, для виконання завдань під водою наприкінці 

1960-х рр. лабораторією спеціального водолазного спорядження було 

створено декілька варіантів дихальних апаратів та стаціонарних дихальних 

систем для ПЗР. На початку 1972 р. на озброєнні 17-ї ОМбр СпП 

знаходилися апарати ІДА-59П, ТП (тактичного плавання), ІДА-66Б – для 

ПЗР “Сирена-У” та “Тритон-1М”, АДА-61 – для пересування по ґрунту, 

стаціонарна дихальна система СДО-1, – для ПЗР “Тритон-2”, та СТП-2 – 

для ПЗР “Сирена-У” та “Тритон-1М”. Але така кількість апаратів не 

відповідала потребам водолазів-розвідників, тому що вимагала від них 

додаткового часу на підготовку та обслуговування. Починаючи з 1971 р. за 

пропозицією особового складу бригади на озброєння 17-ї ОМбр СпП 

надійшов єдиний дихальний апарат ІДА-71П – найбільш досконалий 

зразок. Він увійшов до складу нового водолазного спорядження та, слід 

зазначити, до цього часу є основним у частині спеціального призначення 

розвідки ВМС ЗС України [39]. 

Удосконалювалися також ПЗР. Вони являли собою малогабаритні 

саморухомі апарати, що були обладнані засобами навігації і не мали 

системи життєзабезпечення, тобто, відкритого типу (водолази-

розвідники знаходилися під впливом водного середовища). Тому 
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автономність зазначених засобів обмежувалася, передусім, не 

технічними можливостями, а здатністю бойових плавців довгий час 

знаходитися у воді. До того ж, їх швидкість, радіус дії та 

вантажопід’ємність були досить обмежені у зв’язку з малою 

енергоємністю та відносно великим опором, що створювався тілом 

плавця. В період, що нами досліджується, на озброєнні бригади 

знаходилися ПЗР типу “Протей-М”, “Сирена-У”, “Тритон-1М”, 

“Тритон-2” та “Сирена-УМ”1 (фото Е.20.). Слід зазначити, що ПЗР типу 

“Сирена” був єдиний носій водолазів у світі, що дозволяв здійснювати 

їх вихід через торпедний апарат підводного човна під час руху [55; 

100, с. 106]. Основні тактико-технічні дані підводних засобів руху, що 

перебували на озброєнні 17-ї ОМбр СпП наведені у табл. 3.7.  

 
Таблиця 3.7 

Основні тактико-технічні дані підводних засобів руху,  

що перебували на озброєнні 17-ї ОМбр СпП  

Тип ПЗР 
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Буксирувальник 

“Протей-М” 

2,4 9,5 до 30 4 1 

Носій-транспортувальники 

“Сирена-У”, “Сирена-УМ” 

(малошумна) 

4 до 40 до 40  6 2 

НМПЧ 

“Тритон-1М” 

5,5 до 35 до 32 6 2 

НМПЧ 

“Тритон-2” 

6 до 60 до 40  12 6 

Джерело інформації [101,, 102; с. 24–26; 103, с. 2–3; 57, с. 210; 104, 105]. 
 

                                                           
1
 Основною передумовою створення цієї модифікації став занадто високий рівень 

шумності ПЗР типу “Сирена-У”. Так, під час випробувань, у червні–липні 1971 р. 

з’ясувалося, що шум апарату набагато голосніше ніж у атомних підводних човнів. 

Протягом 1972–1976 рр. було проведено їх модернізацію та прийнято на озброєння 

частин спеціального призначення розвідки ВМС СРСР як ПЗР типу “Сирена-УМ”. 
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Завдяки низці випробувань у зазначених ПЗР були усунуті 

недоліки попередніх модифікацій, а головне враховані пропозиції 

водолазів-розвідників щодо їх покращення. Так, для ПЗР типу “Сирена-

У” та “Сирена-УМ” було розроблено автоматичне керування апаратом 

по курсу і глибині та встановлено контейнер, що міг зніматися і 

від’єднуватися екіпажом апарату у підводному положенні. Головною 

особливістю ПЗР типу “Протей-М”, “Сирена-У” та “Сирена-УМ” стала 

їх можливість застосування як з надводних кораблів, так і з підводних 

човнів через торпедний апарат у підводному положенні. Це давало 

можливість повернення водолазів-розвідників на підводний човен після 

виконання завдання [106; 107]. Наприклад, наприкінці вересня 1974 р. у 

пункті базування Очаків під час тактичного навчання групою 

підводного мінування у складі чотирьох осіб було проведено випуск 

носія водолазів “Сирена-У” без екіпажу з підводного човна проекту 613 

через торпедний апарат. Час випуску склав 8 хв. Вже у квітні 1975 р. 

було проведено випуск носія водолазів “Сирена-У” з екіпажом. Час 

випуску склав 7 хв. Враховуючи цей досвід, командуванням бригади 

було прийнято рішення щодо застосування даного варіанту висадки 

водолазів-розвідників під час залікового тактичного навчання за темою 

“Розвідувальні та спеціальні дії розвідувальної групи проти морських та 

берегових об’єктів в умовах активної протидії”, що проводилося 

наприкінці вересня 1979 р. Поставлені завдання були виконані на 

“відмінно” [17, арк. 181–182, 108]. 

У цей період спостерігається зростання зацікавленості 

керівництва ВМФ СРСР до побудови надмалих підводних човнів 

(НМПЧ). Слід зазначити, що це глибоководний, високоавтоматизований 

комплекс із екіпажом з двох-трьох осіб, водотоннажність якого не 

перевищує 100 т. Він призначений для транспортування бойових 

плавців (розвідувально-диверсійних груп), боротьби з надводними 
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кораблями і підводними човнами противника, а також постановок мін 

на фарватерах і у вузькостях. При вирішенні завдань зі знищення 

кораблів і суден противника у морі та в пунктах базування НМПЧ, у 

порівнянні з великими підводними човнами, мають низку переваг з 

прихованості та виживання в обмежених для маневру прибережних 

мілководних районах та у вузькостях за невеликих відстаней між 

пунктами базування і передбачуваними районами бойових дій. Ці 

переваги досягаються за рахунок малих розмірів човнів, котрі 

ускладнюють їх виявлення штатними гідроакустичними комплексами. 

Крім того, доставка до узбережжя водолазів-розвідників на НМПЧ є 

найбільш прихованою у порівнянні з доставкою літаками чи 

вертольотами [109]. 

В СРСР результатом конструкторських та заводських робіт стало 

створення НМПЧ типу “Тритон”. У ньому був відсутній міцний корпус, 

що було його особливістю. Екіпаж знаходився у заповненій водою 

кабіні, використовував індивідуальні дихальні апарати і перебував під 

постійним тиском незалежно від глибини занурення. Герметичні відсіки 

призначалися лише для акумуляторів та електродвигунів. На озброєнні 

17-ї ОМбр СпП НМПЧ типу “Тритон-2” (фото Е.19) були прийняти у 

середині 1970-х рр. та використовувались до початку 2000-х рр. Усього 

для ВМФ СРСР було побудовано 32 одиниці таких підводних човнів 

[110, с. 34–41; 111, с. 446–447; 109]. 

Слід зазначити, що для водолазів-розвідників та ПЗР 

створювалися та будувалися необхідні навігаційні та гідроакустичні 

засоби. Так, першу приводну апаратуру водолаза за шифром МГВ-3 

було вироблено конструкторським бюро “Ахтуба” (м. Волгоград) за 

технічним завданням 14 науково-дослідного інституту Міністерства 

оборони СРСР. Вона була прийнята на озброєння ВМФ у 1969 р. До неї 

входили: пеленгатор водолаза, комплексна гідроакустична станція для 
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НМПЧ “Тритон-2”, якірний гідроакустичний маяк-відповідач. МГВ-3 

широко використовувалася водолазами-розвідниками для повернення на 

підводний човен. 

Наступною гідроакустичною станцією для НМПЧ “Тритон-2” 

стала МГВ-6В, яка була успішна випробувана у 1974 р. на торпедному 

полігоні у с. Орджонікідзе поблизу м. Феодосії. Цей пристрій 

забезпечував зв'язок з сьома абонентами: шістьма водолазами-

розвідниками екіпажу ПЗР та абонентом, що знаходився на березі. 

Для ПЗР типу “Протей-5М” та “Протон” у 1975 р. на озброєння 

ВМФ був прийнятий гідролокатор за шифром МГВ-9. Він давав 

можливість виявляти предмети, що знаходилися на ґрунті.  

До 1970-х років для водолазів-розвідників та ПЗР проблемним 

питанням було забезпечення навігаційними засобами. Так, на ПЗР типу 

“Протей”, “Сирена” та “Тритон” знаходилися водозахищені магнітні 

компаси КИ-13. Згодом на “Сирена-У (УМ)” та “Тритон-1М” 

встановлювали авіаційний гіронапівкомпас ГПК-52. Він мав невеликі 

габарити та дозволяв вводити дані про курс до системи автоматичного 

керування ПЗР. Лише у 1972 р. у науково-випробувальному інституті 

шинної промисловості “Дельфин” був створений перший навігаційний 

прилад водолаза НПВ-2, до складу якого входили магнітний компас, 

годинник, глибиномір та вертушечний лаг. Цей прилад встановлювався 

на всіх радянських ПЗР [19, с. 410–415]. 

З боку керівництва флоту зростав інтерес щодо застосування 

частин спеціального призначення розвідки. Разом з тим підвищувалися 

вимоги до якості озброєння і військової техніки, що для них 

створювалися. Головний штаб вимагав від Інститутів ВМФ вести 

розробку нових зразків озброєння на ґрунті оцінки їх бойової та 

економічної ефективності. Починаючи з 1974 р. Головнокомандувач 

ВМФ СРСР зобов’язав всі Інститути ВМФ (1, 9, 14, 24, 28, 34 та 40) 
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брати участь у науково-дослідних роботах за тематикою спеціальної 

розвідки. Раніш вони залучалися епізодично, тому що в основному 

займалися дослідно-конструкторськими роботами в інтересах розвідки 

ВМФ. Вже на початку 1975 р. цим інститутам була замовлена 

комплексна науково-дослідна робота “Нота-А” у якій досліджувалися 

способи застосування груп спеціального призначення флоту. У 1976 р. 

ця робота була прийнята замовником з позитивною оцінкою 

[100, с. 102; 112–114]. 

Специфіка завдань вимагала мати на озброєнні водолазів-

розвідників спеціальну зброю для ураження підводних цілей, а також 

для захисту від морських хижаків та бойових тварин. Тому на 

замовлення Міністерства оборони СРСР науково-випробувальний 

інститут точного машинобудування створив та разом з водолазами-

розвідниками 17-ї ОМбр СпП випробували чотириствольний 

спеціальний підводний пістолет (СПП-1) (фото Е.21.) та автомат 

підводний спеціальний (АПС) (фото Е.22.) . У 1971 р. бригада отримала 

на озброєння пістолет СПП-1, а в 1975 р. автомат АПС [52, с. 293–296]. 

Основні тактико-технічні дані спеціальної зброї, що перебувала на 

озброєнні 17-ї ОМбр СпП наведені табл. 3.8. 

 
Таблиця 3.8 

Основні тактико-технічні дані спеціальної зброї, 

що перебувала на озброєнні 17-ї ОМбр СпП  
№ 

з/п 

Показники СПП-1 АПС 

1. Калібр, мм 4,5 5,66 

2. Ємність магазину, патронів 4 

(в окремі стволи) 

26 

3. Ефективна дальність стрільби, м   

 на глибині 5 м до 17 до 30 

 на глибині 20 м до 11 до 20 

 на глибині 40 м до 6 до 11 

 на повітрі до 20 до 30 

Джерело інформації [112, с. 3; 19, с. 416–417; 113, с. 66–69]. 
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Також на озброєнні водолазів-розвідників знаходилися спеціальні 

ножі (фото Е.25, Е.26) . 

Для мінування визначених об’єктів противника під водою 

водолазам-розвідникам 17-ї ОМбр СпП були потрібні спеціальні міни. 

Тому, у 1962 р. Державним Науково-дослідним інститутом № 400 

Державного Комітету Ради Міністрів СРСР зі Суднобудування (м. 

Ленінград) була розроблена підвісна комбінована міна типу ПКМ-100, 

ПКМ-25 [114]. Ці типи мін широко використовувалися водолазами-

розвідниками під час виконання навчально-бойових завдань. Так, у 

березні 1972 р. в районі Головної ВМБ Севастополь дві групи 

підводного мінування в кількості 8 осіб брали участь в спільному 

тактичному навчанні з підводним човном 14-ї дивізії підводних човнів 

за темою “Прихована висадка та проникнення групи підводного 

мінування на незахищений рейд для мінування кораблів”. Висадка 

проводилася з підводного човна проекту 613 з ґрунту на 

буксировальниках “Протей” з мінами типу УПМ (фото Е.23., Е.24) (рос. 

удлиненные прилипающие мины) та ПКМ-100. Дії груп оцінено на 

“добре” [17, арк. 174; 115; 116, с. 83–87; 117].  

У квітні 1974 р. під час залікового тактичного навчання, що 

проводилось на фоні збору-походу кораблів Чорноморського флоту, 

група підводного мінування вперше здійснила вихід з підводного човна 

з протягуванням мін ПКМ-25 та ПКМ-100 через шлюзову ванну труби 

торпедного апарату, це скоротило час виходу групи та підвищило її 

безпеку під час висадки. Для повернення групи на підводний човен 

використовувалася станція МГВ-3 [17, арк. 179; 118].  

В серпні 1975 р. було успішно проведено дослідне навчання за 

темою “Перевірка положень інструкцій на застосування спеціальних 

мін: мін нульової плавучості (МНП), ПКМ-100 (25) та УПМ” 

[17, арк. 182–183].  
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Слід відмітити факт застосування розвідувальної групи 

спеціального призначення загону підводного мінування саме бойових мін 

УПМ-1, СПМ-3 (рос. средних прилипающих мин) під час участі у 

заліковому тактичному навчанні за темою “Розвідувальні та спеціальні дії 

розвідувальних загонів спеціального призначення: розвідувальні групи 

спеціального призначення, групи підводного мінування та розвідувальні 

групи в тилу противника”, що проводилось в жовтні 1978 р. на фоні 

рейдових зборів кораблів Чорноморського флоту. Це свідчить про 

максимальне наближення умов навчань водолазів-розвідників до реальних 

бойових умов виконання завдань. Зазначені міни і зараз знаходяться на 

озброєнні частин спеціального призначення розвідки ВМС ЗС України 

[119, с. 134; 17, арк. 190; 120, с. 147–149, с. 152–153].  

Водолази-розвідники 17-ї ОМбр СпП (17-ї обр СпП) постійно 

брали участь у випробуваннях та доведенні нової спеціальної техніки, 

ПЗР, зброї та контейнерів для підрозділів спеціального призначення 

ВМФ. Саме вони виявляли недоліки та висували свої пропозиції щодо 

їх удосконалення [121; 17, арк. 217]. За значний внесок в розвиток ПЗР 

та водолазного спорядження понад 100 військовослужбовців бригади 

було нагороджено орденами та медалями [122]. Таким чином можна 

констатувати, що для виконання розвідувально-диверсійних завдань 

водолази-розвідники 17-ї ОМбр СпП (17-ї обр СпП) отримували 

сучасне спеціальне озброєння та військову техніку.  

На нашу думку, потребує окремого висвітлення питання щодо 

особливостей відбору особового складу до служби у бригаді. Він був 

обумовлений специфікою діяльністю бригади. Як відомо, матросів 

строкової служби призивали на три роки. Офіцери бригади, що 

здійснювали відбір особового складу у військкоматах, надавали 

перевагу призовникам з досвідом підводного плавання та тим, які вже 

мали спортивні розряди. Багаторічний досвід навчань водолазів-
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розвідників довів, що великі навантаження краще витримує той, хто має 

масу тіла 76–80 кг та зріст 175 см. Під час відбору враховувалось, що 

військовослужбовці високого зросту отримували певні ускладнення під 

час розміщення у підводних засобах руху, а парашутні системи були 

розраховані на загальну вагу до 120 кг. Головним критерієм відбору 

також була психічна стійкість призовника [123, с. 39–52]. 

Наприкінці 1960 рр. в 17-й ОМбр СпП був складений алгоритм 

відбору особового складу строкової служби для призначення на посади 

водолазів-розвідників. Він мав шість послідовних етапів.  

Перший етап – фізична витривалість. Кандидат мав пробігти за 

визначений час тридцять кілометрів з навантаженням 30 кг.  

Другий етап – психологічна стійкість. Кандидат мав провести всю 

ніч на кладовищі. Зазвичай його не проходили 3–4 кандидати зі 

100 осіб.  

Третій етап – психологічна стійкість на знаходження у 

замкнутому просторі. Кандидат мав проплисти через трубу довжиною 

10–12 м, діаметром 533 мм. Вона відповідала розмірам торпедного 

апарату підводного човна. Цей етап вважався найважливішим для 

подальшого проходження служби на посаді водолаза-розвідника.  

Четвертий етап – психологічна стійкість на позаштатну ситуацію 

під водою. Кандидат спускався під воду у водолазному спорядженні, 

мав відчинити шолом щоб його заповнила вода, закрити шолом та 

видути цю воду через випускний клапан. Слід зазначити, що багато хто 

з першого разу це випробування не проходив, тому їм надавалась інша 

спроба.  

П’ятий етап – фізична та психологічна стійкість під час виконання 

завдання. Це був найбільш відповідальний та показовий етап який 

показував можливості кожного. Так, після проходження водолазної 

підготовки для кандидатів здійснювався підводний заплив на одну 
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морську милю. До балону кисневого апарату закачували кисень під 

тиском 170 атмосфер. У разі правильного дихання кандидатом під час 

фінішу можна було зняти показники з балону у 165 атмосфер. Якщо 

кандидат був психологічно не урівноважений та дихав ротом, то тиск 

під час фінішу падав до 30 атмосфер.  

Шостий етап – психологічна сумісність. З кандидатами 

проводилося анонімне анкетування. Кожному давався список групи та 

олівець. Він повинен був написати цифру напроти кожного прізвища з 

ким хотів би піти у розвідку в першу чергу, в другу та в останню. Потім 

бали підсумовувалися, хто набирав найбільше, той проходив. Ті хто не 

проходив випробування відбору на посаду водолаза-розвідника 

призначалися у підрозділи забезпечення бригади [37]. 

У 1960-ті роки до частин спеціального призначення розвідки 

ВМФ СРСР почали надходити нові зразки озброєння, інженерні 

боєприпаси та спеціальна водолазна техніка і спорядження. Це вимагало 

від офіцерів відповідного рівня знань та вмінь, які вони мали 

отримувати у вищих військових навчальних закладах. Але аналіз 

системи підготовки офіцерських кадрів для радянського флоту у період 

1953–1988 рр. засвідчив відсутність у вищих військово-морських 

закладах військово-облікових спеціальностей за якими повинна була 

здійснюватися підготовка офіцерського складу для частин спеціального 

призначення розвідки ВМФ СРСР. Для підготовки офіцерського складу 

для військових частин спеціального призначення та розвідувальних 

органів штабів воєнних округів Сухопутних військ у 1962 р. на базі 

Військово-дипломатичної академії були створені річні курси. Вони 

функціонували у період з 1 січня 1962 р. до вересня 1963 р. та здійснили 

два випуски офіцерів. Лише у 1968 р. на базі Рязанського 

повітрянодесантного училища було створено перший підрозділ, зокрема 

9-у роту курсантів, яка навчалась за програмою офіцерів спеціального 
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призначення Сухопутних військ. В подальшому на базі цього училища 

було сформовано факультет для підготовки офіцерів спеціального 

призначення Сухопутних військ [124, с. 52–56; 19, с. 178–182].  

Виходячи із зазначеного, випускники багатьох вищих військових 

навчальних закладів СРСР прибували до 17-ї ОМбр СпП навчені за 

іншими військово-обліковими спеціальностями. Підготовка 

офіцерського складу здійснювалася безпосередньо у бригаді. Так, 

командири загонів особисто навчали командирів груп, а вони своїх 

підлеглих. При цьому велика увага приділялась практичним заняттям з 

вогневої підготовки, інженерної, водолазної, повітрянодесантної та ін. 

Деякі предмети офіцери засвоювали самостійно. Наприклад, за умов 

відсутності у бригаді інструкторів з рукопашного бою, командири груп 

спочатку самі вивчали прийоми, відпрацьовували їх між собою, а потім 

показували ці прийоми у своїх підрозділах. Предмет виживання 

водолазам-розвідникам викладав представник КДБ [125]. Таким чином 

можна констатувати, що цілеспрямована підготовка офіцерського 

складу у радянських вищих військових навчальних закладах для частин 

спеціального призначення розвідки ВМФ СРСР не здійснювалась. 

Удосконалювалася навчальна і матеріально-технічна бази 

бригади. Не зважаючи на організаційні заходи частина не зменшила 

кількості та якості заходів бойової підготовки [24, с. 2]. Так, до 

програми бойової підготовки частини було включено вивчення 

іноземних мов, зокрема, турецької. Всі водолази-розвідники у тому 

числі військовослужбовці строкової служби вивчали мову імовірного 

противника на Чорноморському ТВД [23]. Велика увага приділялася 

фізичній підготовці особового складу, зокрема, його витривалості. Так, 

навесні 1971 р. для підрозділів бригади були запроваджені марш-кидки 

відстанню 42 км. З ранку особовий склад загонів вивозився машинами 

на зазначену відстань від військового порту Очаків. Кожен водолаз-
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розвідник мав рюкзак з піском вагою 20–32 кг. Підрозділи мали 

прибути в порт у визначений час. Підрозділи, що прибували вчасно 

відбували на катері до острова на обід. Ті підрозділи, що спізнювалися, 

чекали інших та прибували у пункт постійної дислокації увечері. Також 

у кожному загоні практикувалося виконання силових вправ. Такими 

тренуваннями та стимулюванням особового складу досягалася 

витривалість водолазів-розвідників [125]. 

Головнокомандувач ВМФ СРСР адмірал флоту Радянського 

Союзу С. Горшков регулярно відвідував бригаду та цікавився станом її 

справ. Завдяки його підтримки військова частина отримувала нове 

озброєння та матеріально-технічні засоби, зокрема, польове 

обмундирування. Так особовий склад 17-ї ОМбр СпП першим на 

радянському флоті отримав захисну польову форму, яку згодом 

військовослужбовці 40-ї армії СРСР назвали “афганка”. Куртки цієї 

форми мали внутрішні кармани для ношення пістолетів “Макарова” та 

“Стечкіна”. Замість кирзових чобіт водолази-розвідники отримали 

чоботи з високими берцями. В них стало зручно здійснювати стрибкі з 

парашутом, тому, що вони добре фіксували голіностопи ніг. Головним 

убором були сині фески. Зимова форма одягу передбачала шкіряні 

куртки та штани з міхом. На них надягався спеціальний чохол сірого 

кольору. Цей одяг дозволяв водолазам-розвідникам приховано діяти на 

суходолі та тривалий час знаходитися на землі та у снігу 

[126, с. 211; 125].  

Основною особливістю у підготовці особового складу 17-ї ОМбр 

СпП (17-ї обр СпП) було те, що вона мала за мету приховане виведення 

водолазів-розвідників у тил противника. Тому основними шляхами їх 

виведення стали повітряний та морський. Останній поділявся на 

надводний та підводний. 
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Для відпрацювання навичок доставки водолазів-розвідників у тил 

противника повітряним шляхом у бригаді щорічно проводилися 

повітрянодесантні збори. До цих зборів також залучалися 

військовозобов’язані із запасу, що були приписані до військової 

частини. Так, у літку 1969 р. у повітрянодесантному зборі бригади 

брали участь 18 військовозобов’язаних. Кожен з них здійснив 4 стрибки 

з парашутом з літака Ли-2 [17, арк. 168]. У квітні 1971 р. у районі 

Головної ВМБ Севастополь відбулися тактичні навчання 

розвідувальних груп бригади за темою “Ведення спеціальної розвідки в 

тилу противника”. В них брали участь 14 водолазів-розвідників. Вони 

були висаджені повітряним шляхом з літака Ли-2 в районі с. Кача. У 

червні 1971 р. у ході проведення повітрянодесантного збору разом із 

військовослужбовцями бригади брали участь військовозобов’язані із 

запасу у кількості 20 осіб. Всього було здійснено 705 стрибків з 

парашутом на сушу [127, с. 49; 17, арк. 173].  

Починаючи з 1972 р. повітрянодесантний збір з особовим складом 

бригади став проводитися двічі на рік. Так, під час другого збору у 

червні 1972 р. кожен військовослужбовець здійснив 5 стрибків з 

парашутом, у тому числі 2 зі стабілізацією та 2 на воду. Під час збору 

особовий склад отримав практичні навички щодо десантування зі 

швидкісних літаків та приводнення. Перевагою у проведенні 

повітрянодесантних зборів двічі на рік було збереження професійних 

навичок водолаза-розвідника зі стрибків з парашутом та підвищення 

його психологічної готовності [17, арк. 175]. 

Під час залікового тактичного навчання бригади, що проводилося 

протягом вересня 1972 р. в Очаківському районі, вперше було 

використано затримку розкриття парашута до 5 секунд. Перекидання 

трьох розвідувальних груп спеціального призначення зі зброєю та 

вантажем здійснювалося літаком Ан-12 з аеродрому Очаків. Цей спосіб 
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висадки був успішно застосований у лютому 1973 р., коли під час 

залікового тактичного навчання за темою “Дії сил спеціальної розвідки 

флоту проти морських та берегових об’єктів” дві розвідувальних груп 

спеціального призначення та дві розвідувальні групи десантувалися з 

літака Ли-2 з висоти 1000 м [17, арк. 176].  

Під час повітрянодесантного збору в серпні було проведено 

тактико-спеціальне навчання з розвідувальними групами спеціального 

призначення бригади. Це дало змогу особовому складу відпрацювати 

комбінований шлях висадки. Так, група десантувалася на воду з літака 

Ли-2 з висоті 1000 м на парашутах С-4В з наступним подоланням 

кілометрової відстані під водою в апаратах ИДА-59П та виходу на 

узбережжя противника [128; 17, арк. 178].  

Повітряний шлях висадки відпрацьовувався під конкретні 

завдання за призначенням. Так, на початку вересня 1973 р. у районі 

Кінбурзької коси було проведено залікове тактичне навчання за темою 

“Організація ведення розвідки та виведення з ладу засобів ядерного 

нападу”. У ході навчання розвідувального загону спеціального 

призначення у кількості 64 осіб здійснив нічне десантування з літака 

Ан-12, з висоти 1200 м на незнайому місцевість, у складних 

метеоумовах. Незважаючи на всі труднощі завдання виконано з оцінкою 

“добре” [17, арк. 178].  

У квітні 1974 р. під час залікового тактичного навчання, що 

проводилось на фоні збору-походу кораблів Чорноморського флоту, 

десантування груп з літака Ан-12 у зв’язку з низькою хмарністю 

проводилося з висоти 600 м зі стабілізацією падіння 5 сек. У такий 

спосіб було підвищено скритність десантування та скорочено час збору 

групи на майданчику приземлення. У червні, під час 

повітрянодесантного збору, особовий склад частини вивчив і засвоїв 

нову повітрянодесантну техніку: десантну парашутну систему Д-5 та 
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запасний парашут З-5. Зазначено, що парашутна система Д-5 була 

призначена для здійснення навчально-тренувальних і бойових стрибків 

із військово-транспортних літаків (вертольотів), які виконувалися 

окремими десантниками або групами із повним і неповним табельним 

озброєнням і спорядженням [129, с. 5]. Парашутна система З-5 

призначалася для рятування десантника у випадку повної або часткової 

відмови в роботі основного парашута у повітрі [130, с. 34; 131 с. 3]. 

Стрибки здійснювалися з літаків Ан-2, Ан-12 з висот 800–2100 м зі 

стабілізацією падіння до 20 сек. Усього за час збору було здійснено 656 

стрибків з парашутом [17, арк. 179]. 

Проте, для удосконалення повітряного шляху висадки водолазам-

розвідникам був потрібен новий парашут, який дозволяв би десантуватися 

як на сушу, так і на воду. Парашут С-4В, що перебував на озброєнні 

бригади, був модернізацією рятівного парашуту та не дозволяв 

десантування на сушу. Ця обставина вимушувала мати на складі 

повітрянодесантної техніки 17-ї ОМбр СпП два комплекти парашутів, 

один – для стрибків на сушу, інший для стрибків на воду. У 1974 р. на базі 

Науково-випробувального інституту автоматичних пристроїв почалась 

розробка універсального парашутного комплексу з урахуванням 

зазначених недоліків. Результатом цієї роботи стало створення морського 

парашутного комплексу ПВ-3. Основними відмінностями цієї парашутної 

системи водолаза від існуючих були: збільшення стабілізуючого 

пристрою, що було пов’язано зі збільшенням польотної маси парашутиста 

до 180 кг; встановлення двох замків від’єднання вільних кінців основного 

куполу під час приводнення; можливість монтажу на підвісної системі 

дихального апарату ІДА-71П, розміщення поясу з водолазними 

вантажами, манометру та гарнітури станції підводного зв’язку МГВ-3 

[132; 133, с. 4]. Спеціальні повітрянодесантна техніка та водолазне 

спорядження, зокрема, гідрокомбінезон ГК-5М2 (УГК-4), що була 
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прийнята на озброєння бригади у цей період, дозволяли водолазам-

розвідникам 17-ї ОМбр СпП після 4-годинного перельоту десантуватися в 

тил противника з висот до 8000 м зі швидкістю до 400 км/год. на воду та 

виконувати завдання під водою протягом кількох годин [134, 135]. 

Отримання нової повітрянодесантної техніки дозволило водолазам-

розвідникам бригади суттєво збільшити кількісні та якісні показники з 

виконання стрибків на сушу та воду. Кількість стрибків виконаних 

особовим складом 17-ї ОМбр СпП у період 1969–1980 рр. наведені у 

табл. 3.9. 

 
Таблиця 3.9 

Кількість стрибків на сушу та воду, виконаних особовим складом  

17-ї ОМбр СпП у 1969–1980 рр. 
1969 1970  1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

680 198 1245 894 532 816 2019 1677 1628 1933 1965 1950 

Джерело інформації [17, арк. 167–197].  
 
Аналіз таблиці свідчить, що прийняття на озброєння нових 

парашутних систем дозволило збільшити кількість стрибків особовим 

складом бригади у понад 2 рази. 

Таким чином повітрянодесантна підготовка мала важливе 

значення у заходах бойової підготовки 17-ї ОМбр СпП. Вона надавала 

можливості водолазам-розвідникам отримувати практичні навички та 

удосконалювати висадку розвідувальних груп бригади у тил противника 

повітряним шляхом, брати участь у створенні нової та удосконаленні 

існуючої повітрянодесантної техніки.  

Підготовка водолазів-розвідників до висадки у тил противника 

морським шляхом (надводним) здійснювалася зі швидкохідних катерів. 

Так, у ході спільного навчання з 41-ю бригадою катерів, що 

проводилось у червні 1969 р. в районі Залізного порту, брали участь 

12 водолазів-розвідників бригади. Метою цього навчання було 

відпрацювання висадки розвідувальних груп з торпедних катерів на 
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необладнане узбережжя умовного противника та їх евакуація. Дії груп 

оцінено “добре” [17, арк. 168]. У серпні цього ж року в районі м. Ізмаїл 

було проведено подібне навчання за темою “Організація висадки з 

артилерійських катерів та ведення спеціальних заходів в тилу 

противника”, яке оцінено на “добре” [17, арк. 169].  

Однак, надводний шлях висадки дозволяв береговій системі 

противника певним чином виявляти надводні носії водолазів-

розвідників. Тим самим виключалися їх прихованість та раптовість дій. 

Тому, у подальшому, основна увага приділялася висадці водолазів-

розвідників морським шляхом (підводним), а саме, відпрацювання 

одного з найважливіших її елементів – вихід (вхід) з підводного човна 

(у підводний човен) через торпедний апарат. Так, наприкінці травня 

початок червня 1969 р. в районі Тендрівської затоки водолазами-

розвідниками проводилися тренування виходу та входу в підводний 

човен через торпедний апарат на буксировальниках “Протей-М” 

(фото Е.16) [101] в позиційному і підводному положенні, а також в 

темний та світлий час доби. У серпні подібне тренування проводилось з 

підводного човна, що знаходився у позиційному положенні та на 

підводному якорі. Усі вони були спрямовані саме на практичну 

складову та відпрацювання водолазами-розвідниками елементів висадки 

до автоматизму [17, арк. 177]. 

Зазвичай практичні заходи водолазної підготовки в 17-й ОМбр 

СпП проводилися в період з травня до вересня на основному полігоні 

бригади, що знаходився в тридцяти кілометрах південніше пункту 

базування Очаків на безлюдному о. Тендрівська коса. Для доставки на 

нього підрозділів водолазів-розвідників, озброєння та спорядження були 

потрібні відповідні плавзасоби. Тому до складу 17-ї  ОМбр СпП з 

5 квітня 1970 р. за штатом 61/398 було введено десантний катер ДК-238 

(перший командир – мічман Смелян Михайлович Мокшин) [136, арк. 1]. 
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На острові водолази-розвідники відпрацьовували плавання у 

водолазному спорядженні, входу та виходу у підводний човен через 

торпедний апарат, у тому числі на ПЗР. Так, у травні 1973 р. за 

результатами тренувань були підготовлені 32 водія “Сирена-У”. У 

травні 1974 р. водолазами-розвідниками було відпрацьовано 787 год. 

під водою та 270 входів (виходів) у підводний човен через торпедний 

апарат. Якщо у 1970 р. час виходу кожного водолаза-розвідника з 

підводного човна на ґрунті складав 25 хв., то вже у 1975 р. час виходу 

ПЗР “Сирена-У” з екіпажом через торпедний апарат склав 7 хв., а на 

ходу – 3 хв. [17, арк. 179; 37; 17, арк. 170, 182–183]. Результати 

водолазної підготовки 17-ї  ОМбр СпП у період 1975–1980 рр. 

відображені у табл. 3.10. 

 
Таблиця 3.10 

Результати водолазної підготовки водолазів-розвідників 

17-ї ОМбр СпП у 1975–1980 рр. 

Назва вправи 1975 р. 1976 р. 1977 р. 1978 р. 1979 р. 1980 р. 
Робота під 
водою, год. 

13069 9575 13703 15482 14192 9444 

Джерело інформації [17, арк. 181–197].  
 
Високі показники з водолазної підготовки надавали можливість 

водолазам-розвідникам 17-ї ОМбр СпП якісно готуватися до різного 

роду навчань з прихованого проникнення у ВМБ умовного противника 

та підводного мінування його кораблів і берегових об’єктів. 

Кількість навчань та складність навчально-бойових завдань, що 

виконувалися у ході них, поступово зростала. Якщо раніше це були в 

основному тактичні навчання, що проводилися під керівництвом 

командування бригади, то у період з кінця 1960-х – початку 1980-х рр. 

водолази-розвідники активно залучалися до флотських навчань 

оперативного та стратегічного рівнів. Кількість навчань, у яких брали 
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участь водолази-розвідники 17-ї  ОМбр СпП у період 1968–1980 рр. 

наведені у табл. 3.11.  

Аналіз таблиці свідчить про значне зростання заходів оперативної 

та бойової підготовки 17-ї ОМбр СпП. 

 
Таблиця 3.11 

Навчання, до яких залучалися водолази-розвідники 17-ї ОМбр СпП 

у 1968–1980 рр. 
Назва заходу 
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9
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1
9
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1
9
7
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1
9
7
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1
9
7
7
 

1
9
7
8
 

1
9
7
9
 

1
9
8
0
 

Навчання у т.ч. 

спільні з 

частинами та 

підрозділами 

ВМФ СРСР 

2 1 7  6 7 5 5 6 3 3 3 3 3 

Навчання з 

частинами та 

підрозділами 

прикордонних 

округів КДБ СРСР 

2 2   1 1 1 1     1 

Дослідницькі 

навчання 

   1    2     3 

Всього / з них 

оперативних та 

стратегічних 

 3 7 7 8 6/1 6 9 3/1 3/1 3 3 6 

Джерело інформації [17, арк. 167–198].  
 
Нового значення набували спільні навчання з частинами та 

підрозділами прикордонних округів Комітету КДБ СРСР. За 

результатами цих навчань прикордонники мали можливість 

вдосконалювати охорону державного кордону, зокрема, підводного 

простору у межах територіального моря СРСР, а водолази-розвідники 

діяти в умовах реальної протидії. Так, у липні 1969 р. група водолазів-

розвідників у складі 6 осіб брала участь у навчаннях з частинами та 

підрозділами Закавказького прикордонного округу КДБ за темою 

“Пошук та затримання порушників державного кордону” на ділянці 

Ново-Міхайлівка – Новоросійськ. Групу, що виконувала завдання 

незаконного перетинання кордону, було висаджено підводним човном 
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на відстані 1,5 милі від узбережжя. Вона успішно виконала поставлені 

завдання та отримала відмінну оцінку [17, арк. 168].  

Показником набутих вмінь стали відмінні результати участі у 

заліковому тактичному навчанні Закавказького прикордонного округу 

КДБ за темою “Пошук та затримання порушників державного кордону” 

на початку серпня 1972 р. Розвідувальна група у складі 9 осіб успішно 

висадилася з надводного корабля та провела спеціальні заходи на 

берегових об’єктах умовного противника. Особовий склад 

розвідувальної групи оцінено на “відмінно” та нагороджено знаками 

“Відмінник прикордонних військ ІІ ступеню” [17, арк. 176].  

У червні 1974 р. на ділянці узбережжя Новоросійськ – Адлер 

чотири розвідувальні групи 17-ї ОМбр СпП брали участь у заліковому 

тактичному навчанні з 6-ю окремою бригадою прикордонних 

сторожових кораблів (в/ч 2372 м. Очамчира, Грузинська СРСР) 

Закавказького прикордонного округу за темою “Пошук порушників 

державного кордону бригадою надводних кораблів у взаємодії з 

береговими прикордонними підрозділами, прикордонної авіацією та 

кораблями ВМФ під час підсилення охорони державного кордону у 

темний час доби”. Групи було висаджено з торпедних катерів, дві 

розвідувальні групи виконали завдання на “відмінно” дві інші на 

“добре”. Одинадцять водолазів-розвідників нагороджено знаками 

“Відмінник прикордонних військ ІІ ступеню” [137; 17, арк. 180].  

Подібне навчання було проведено у вересні 1975 р. в 

Закавказькому прикордонному окрузі за темою “Охорона державного 

кордону та ліквідація диверсійно-розвідувального формування 

противника у взаємодії із бригадою прикордонних кораблів, авіації та 

силами підтримки”. У ньому брали участь три розвідувальні групи 

спеціального призначення та одна розвідувальна група бригади 

[17, арк. 182–183].  
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Під час навчань значна увага приділялася відпрацюванню завдань 

підводного мінування об’єктів противника та розвідки його 

протидесантної оборони. Особливістю цих навчань було те, що вони 

проводилися у будь яку пору року. Так, у квітні 1970 р. у районі мису 

Опук 12 водолазів-розвідників 17-ї ОМбр СпП брали участь у навчанні 

за темою “Розвідка системи протидесантної оборони та протидесантних 

загороджень з метою забезпечення висадки морського десанту” та 

отримали оцінку “добре”. На початку вересня цього ж року в районі 

м. Судак група підводного мінування у складі 6 осіб успішно брала 

участь у навчанні за темою “Мінування кораблів у пункті маневреного 

базування силами групи підводного мінування”. У другій частині 

грудня в районі Головної ВМБ Севастополя група підводного мінування 

у складі 4 осіб брала участь у навчанні за темою “Скритна висадка та 

проникнення групи підводного мінування у ВМБ з метою мінування 

кораблів”. Водночас, у районі Потійської ВМБ інша група підводного 

мінування у складі 6 осіб брала участь у тактичному навчанні за темою 

“Скритна висадка та ведення розвідки з метою виведення з ладу 

берегових об’єктів”. Висадка групи проводилася з торпедних катерів у 

гідрокомбінезонах. Дії групи оцінено “добре” [138; 17, арк. 169–170].  

У першому півріччі 1971 р. 17-а ОМбр СпП спільно з військовими 

частинами Чорноморського флоту провела низку важливих навчань, в 

ході яких водолази-розвідники бригади виконували такі навчально-

бойові завдання: мінування надводних кораблів на зовнішньому рейді, 

виведення з ладу посту радіотехнічного спостереження, визначення 

місцезнаходження двох ракетних батарей умовного противника, склад і 

можливий характер дій кораблів у пункті базування. Для доставки груп 

водолазів-розвідників використовувався морський шлях висадки, 

підводним човном або торпедним катером [17, арк. 170].  



197 
 

На початок 1970-х рр. 17-а ОМбр СпП вже займала гідне місце 

серед військових частин Чорноморського флоту. Про це свідчить факт 

відвідування її 20 липня 1970 р. Головнокомандувачем ВМФ СРСР 

Адміралом флоту С. Горшковим, першим секретарем Миколаївського 

обкому Комуністичної партії України Я. Погребняком та членом 

Військової Ради – начальником політуправління Чорноморського флоту 

контр-адміралом І Руднєвим. Після заслуховування командира бригади 

капітана 1 рангу І. Алексєєва щодо стану справ та низки показових 

заходів вони високо оцінили досягнення особового складу бригади у 

бойовій і політичній підготовці [139; 140; 17, арк. 285]. 

Але, незважаючи на значні досягнення, керівництво радянського 

ВМФ продовжувало досліджувати бойові можливості водолазів-

розвідників 17-ї ОМбр СпП та їх місця у системі операцій флоту. Так, з 

30 серпня до 4 вересня 1971 р. у районі Головної ВМБ Севастополь було 

проведено дослідне навчання за темою “Визначення бойових 

можливостей 17-ї ОМбр СпП”, під час якого вперше відпрацьовувалося 

одночасне застосування декількох розвідувальних груп спеціального 

призначення з різними шляхами висадки в одному районі дій: 

розвідувальні групи №1 та №5 – з підводного човна на 

буксировальниках “Протей-М”; групи №6 та №2 – з літака Лі-2; група 

№4 – з торпедних катерів у гідрокомбінезонах. Кожна група мала свій 

об’єкт для ведення розвідувально-диверсійних дій. Незважаючи на 

посилені заходи протипідводно-диверсійної оборони об’єктів умовного 

противника, всі завдання були виконані. Після цього навчання 

водолази-розвідники стали постійно залучатися до заходів оперативної 

підготовки на Чорноморському флоті. Залікові тактичні навчання 17-ї 

ОМбрСпП проводилися зазвичай на фоні збір-походів кораблів 

Чорноморського флоту у районі Головної ВМБ Севастополь 

[17, арк. 173, 175]. 
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Слід зазначити, що аналогічна робота щодо нарощування 

можливостей флотських частин спеціального призначення активно 

проводилася у країнах-членах НАТО. Військовим керівництвом 

зазначених країн розглядалося застосування цих підрозділів у формі 

спеціальної операції на морі. Вона включала в себе комплекс 

розвідувальних, диверсійних та спеціальних дій, що здійснювалися на 

морі та морському узбережжі противника. Метою операції було 

отримання інформації та проведення диверсійно-розвідувальних дій по 

всій глибині ТВД (глибина залежала від конкретно визначеного 

завдання). У залежності від завдань, що виконувалися, вони поділялися 

на тактичний, оперативний або стратегічний рівні [141, с. 96–99]. 

Позитивним аспектом підготовки особового складу 17-ї ОМбр 

СпП стало залучення водолазів-розвідників до навчань з об’єднаннями 

інших видів Збройних Сил СРСР. Так, у березні 1972 р. розвідувальні 

групи спеціального призначення №1, 2, 5 та розвідувальна група №1 

(загальною кількістю 40 осіб) заздалегідь готувалися до участі у 

навчаннях Одеського військового округу “Весна–72” на аеродромі Кача 

біля м. Севастополя. Кожен водолаз-розвідник бригади наплавав у 

водолазному спорядженні 5 год., здійснив 7–8 стрибків з парашутом та 

6 виходів на буксировальниках “Протей” через торпедний апарат 

підводного човна. Такий комплексний спосіб підготовки дав змогу 

якісно підготуватися до навчання, яке відбулося у другій половині 

квітня за темою “Рішення розвідувальних та спеціальних завдань 

групами спеціальної розвідки флоту”. Групи водолазів-розвідників 

(загальною кількістю 35 осіб) висаджувалися підводним, повітряним та 

надводним шляхами. Всі поставлені завдання було виконані із 

загальною оцінкою командування округу “добре” [17, арк. 173]. 

У серпні 1972 р. у районі Головної ВМБ Севастополь були 

проведені показові навчання за темою “Висадка груп з торпедних 
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катерів та підводного човна на буксирувальниках “Протей-М”, в яких 

брали участь дві розвідувальні групи спеціального призначення. Під час 

навчання вперше було здійснено вихід водолазів-розвідників з 

максимально можливої глибини 40 м, що стало подальшим розвитком 

підводного шляху виводу водолазів-розвідників у тил противника 

[17, арк. 176].  

В період, що нами розглядається, спостерігається зростання у 

збройному протиборстві фактору раптовості: сторона яка наносила 

раптовий ракетно-ядерний удар, отримувала значну перевагу у війні. 

Тому велика увага з боку вищого військового керівництва флоту 

приділялася саме першим операціям флоту [142, с. 28–29]. Це 

безпосередньо стосувалося частин спеціального призначення розвідки 

ВМФ СРСР. Так, у травні 1973 р. особовий склад бригади 

відпрацьовував плавання на ПЗР типу “Сирена-У”. Під час тренувань 

було підготовлено 32 водія. Здобутки водолазів-розвідників стали в 

нагоді у червні цього ж року під час участі у стратегічному навчанні 

“Захід-73” під керівництвом Міністра оборони СРСР Маршала 

Радянського Союзу А. Гречки. Для бригади було визначена тема 

навчання “Бойове застосування ОМбр СпП у перших операціях флоту”. 

Навчання проводилися на території Миколаївської та Одеської 

областей. Від бригади брали участь три розвідувальні групи 

спеціального призначення, дві розвідувальні групи, дві групи 

підводного мінування та два розвідувальних загони спеціального 

призначення. Висадка груп здійснювалася з підводних човнів та 

надводних кораблів у водолазному спорядженні на буксировальниках 

“Протей-М” та носіях водолазів “Сирена-У”. В ході підводного 

мінування кораблів було застосовано новий тактичний прийом – 

підкладання носія водолазів “Сирена-У” на ґрунті під надводним 
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кораблем-ціллю. Командуванням флоту оцінено дії особового складу 

бригади на “відмінно” [143; 17, арк. 177]. 

Під час навчання водолази-розвідники довели можливість 

мінування кораблів противника в пунктах постійного та маневреного 

базування ще до виходу їх у райони бойового призначення. Таким 

чином 17-й ОМбр СпП було визначено місце в системі операцій ВМФ 

СРСР, зокрема, перших операцій флоту. 

Водолазами-розвідниками постійно удосконалювалися шляхи 

здобування інформації стосовно об’єктів дій. Так, наприкінці серпня 

1974 р. під час спільного тактичного навчання з 20-м дивізіоном 

кораблів охорони водного району у Дніпро-Бузькому лимані та у районі 

Головної ВМБ Севастополь за темою “Захист головної бази та кораблів 

на незахищеному рейді від підводних диверсійних сил та засобів” 

вперше був застосований прийом проведення попередньої розвідки за 

допомогою агентури. За результатами дій груп бригада отримала оцінку 

“добре” [17, арк. 180]. 

З метою максимального наближення умов виконання завдань до 

реальних та отримання практичних вмінь до навчань залучалися літаки, 

підводні човни або торпедні катери Чорноморського флоту, які 

здійснювали висадку та евакуацію водолазів-розвідників. У такій спосіб 

командування бригади мало можливість практично оцінити підготовку 

водолазів-розвідників бригади та змоделювати можливий характер дій 

імовірного противника.  

У січні 1975 р. три розвідувальні групи спеціального призначення 

бригади брали участь у дослідному навчанні згідно плану Міністерства 

оборони СРСР у районі о. Донузлав. Темою навчання була “Висадка 

розвідувальних груп з десантних катерів на повітряної подушці з метою 

знищення берегових об’єктів”. Час десантування груп склав 1,5 хв., 

загальний час дій трьох розвідувальних груп спеціального призначення 
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щодо знищення берегових об’єктів склав 35 хв. За ці показники 

інспекцією Міністерства оборони СРСР бригаді поставлена відмінна 

оцінка [116, с. 251–252; 17, арк. 181]. Водночас, водолази-розвідники 

вперше відпрацювали новий спосіб висадки на узбережжя противника. 

Але, на нашу думку, він більш притаманний для підрозділів та 

військових частин морської піхоти. 

Знайдені автором показники бойової підготовки 17-ї ОМбр СпП 

за 1975 р. свідчать про значні здобутки бригади та високій рівень 

підготовки її особового складу. Так, загальна кількість годин роботи 

водолазів-розвідників під водою склала 13069 год.; здійснено 862 входи 

(виходи) через торпедний апарат підводного човна; підготовлено до 

десантування з літаків 208 осіб, з них 14 інструкторів 

повітрянодесантної підготовки; здійснено 2019 стрибків з парашутом у 

світлий і темний час доби, на сушу і на воду, зі зброєю та зі 

спорядженням; підірвано 378 кг тротилу, 126 кг пластиду та 137 мін; 

засвоєно випуск носія водолазів “Сирена-У” з екіпажом через 

торпедний апарат підводного човна на стопі та на ходу; засвоєні 

відстані ходу на ПЗР “Тритон-1М” та “Тритон-2” – 35 миль, “Сирена-У” 

та “Сирена-УМ” – 20 миль, “Протей” – 8 миль. 

Зі спогадів ветеранів відомо, що у 1975 р. водолази-розвідники 17-

ї ОМбр СпП залучалися до виконання спеціальних завдань на Кубі та в 

Арабській Республіці Єгипет з охорони кораблів у портах Александрія 

та Порт-Саїд, а також до прихованого проведення радянських підводних 

човнів через протоки Чорного та Середземного морів [144]. 

Для удосконалення водолазної підготовки в частинах 

спеціального призначення ВМФ СРСР у грудні 1975 р. під керівництвом 

начальника другого відділу розвідки Чорноморського флоту 

капітана 1 рангу Л. Криковцева на базі 17-ї ОМбр СпП було проведено 

збір водолазних спеціалістів та лікарів фізіологів частин спеціальної 
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розвідки ВМФ. Під час збору здійснювався обмін досвідом з 

проведення занять і тренувань з водолазної підготовки та її 

удосконалення. Відповідальним особам були поставлені завдання щодо 

подальшого розвитку водолазної справи та її всебічного забезпечення 

[17, арк. 184].  

Тому, вже у 1976 р. на базі бригади були підготовлені 12 офіцерів-

водолазів, 9 старших інструкторів-водолазів, 53 інструктора-водолаза, 

104 водолаза для плавання на носіях типу “Сирена-У”, “Сирена-УМ”, 

152 водолаза для плавання на буксировальниках типу “Протей-М”, у 

тому числі 15 груп для висадки на цих буксировальниках з підводного 

човна на глибинах 20–40 м та 66 водолазів для спусків на глибини до 

40 м [17, арк. 185–186].  

У період, що нами досліджується, вище військове керівництво 

розглядало морську десантну операцію як основну форму застосування 

Чорноморського флоту. Але для розвідки та подолання протидесантної 

оборони противника були потрібні спеціально підготовлені підрозділи. 

Ці завдання були покладені на водолазів-розвідників 17-ї ОМбр СпП. 

Так, у червні 1976 р. три розвідувальні групи спеціального призначення 

брали участь у заліковому тактичному навчанні на фоні командно-

штабного навчання Чорноморського флоту “Крим–76” у районі 

м. Тарханкут, м. Прибійний та с. Оленівка за темою “Розвідка та 

спеціальні дії об’єктів протидесантної оборони та протидесантних 

загороджень в морській десантній операції”. Незважаючи на специфіку 

цих завдань, групи їх виконали з оцінкою “добре”. За успішне 

виконання завдань командиру розвідувальної групи спеціального 

призначення старшому лейтенанту Анатолію Леонідовичу Карпенко 

командувачем Чорноморського флоту було достроково присвоєно 

військове звання “капітан-лейтенант” та призначено на посаду 

командира загону водолазів-розвідників бригади. За підсумками бойової 
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та політичної підготовки у 1976 навчальному році бригада була 

нагороджена перехідним кубком та грамотою “Краща частина серед 

частин спеціального призначення Військово-Морського Флоту” 

[37, 17, арк. 184–185, 295]. 

Зазвичай підсумкові перевірки за зимовий період навчання та за 

навчальний рік здійснювалися під керівництвом начальника розвідки 

Чорноморського флоту капітана 1 рангу Валентина Петровича 

Соболєва. Наприклад, під час перевірки на початку лютого 1977 р. він 

разом з комісією констатував, що такі елементи як підготовка бригади 

до ведення бойових дій та підготовка за фахом відповідають оціночним 

критеріям на “відмінно”. Ці показники були підтверджені у червні під 

час участі в командно-штабному навчанні Чорноморського флоту 

“Берег-77”.  

Під час навчання водолазами-розвідниками бригади виконувались 

три основних завдання.  

Перше – “Розвідка протидесантних загороджень у воді до  

5-метрової ізобати” було виконано розвідувальною групою 

спеціального призначення у складі 6 осіб у районі м. Чауда – м. Опук на 

ділянці відстанню 300 м. Висадка водолазів-розвідників проводилась з 

підводного човна на ґрунті, парами на буксировальниках “Протей-М”.  

Друге – “Розвідка протидесантної оборони на ділянці узбережжя 

7 км та глибиною 10 км”, було виконано розвідувальною групою 

спеціального призначення у складі 8 осіб. Десантування проводилось з 

літака Ан-12 на парашутах системи Д-5 в складних метеоумовах 

(темний час доби, вітер до 10 м/с, хмарність).  

Трете – “Розвідка протидесантної оборони на ділянці узбережжя 

9 км та глибиною 10 км”, виконано розвідувальною групою 

спеціального призначення в складі 6 осіб. Висадка проводилась з 

надводного корабля з вантажними мішками в гідрокостюмах з ластами 
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[17, арк. 189–190]. Таким чином, водолазами-розвідниками були 

виконані завдання розвідки протидесантної оборони та протидесантних 

загороджень противника з одночасним використанням трьох різних 

способів виведення розвідувальних груп спеціального призначення. У 

подальшому, зокрема влітку 1982 р., для відпрацювання раціональних 

прийомів розвідки протидесантних загороджень, проводилося вже 

дослідницьке навчання. За його результатами удосконалювалися 

тактичні прийоми дій водолазів-розвідників [17, арк. 205]. 

У зв’язку зі зростанням інтенсивності водолазної підготовки та з 

метою якісного забезпечення водолазних спусків до складу 17-ї ОМбр 

СпП з 30 червня 1979 р. за штатом 68/562 було введено екіпаж 

морського водолазного боту ВМ–230 “Надежда” (перший командир – 

старший лейтенант Олександр Павлович Федоров). Це судно мало 

водолазний колокол та декомпресійну камеру [149, арк. 1; 150, с. 21]. 

Також, для розширення можливостей перевезення особового складу 

бригади та вантажів до пункту постійної дислокації (о. Первомайський), 

з 25 грудня 1979 р. за штатом 61/398 до складу бригади було введено 

десантний катер ДК-237 (перший командир – мічман Анатолій 

Володимирович Ковтун) [145, арк. 1]. 

У 1980 р. особовий склад бригади залучався до 2-х дослідних 

навчань: перше, за темою “Визначення найбільш доцільних тактичних 

прийомів використання гідроакустичної апаратури зв’язку МГВ-3М та 

МГВ-61 для виведення груп водолазів-розвідників на підводний човен, 

надводний корабель та пошук спеціальної техніки і майна, що 

базуються під водою”; друге – “Підготовка груп водолазів-розвідників 

до посадки на засоби висадки на борту корабля у районі несення 

                                                           
1
 Забезпечує в ненаправленому режимі надійний симплексний двосторонній 

зв'язок водолазів-розвідників з надводним кораблем чи берегом (дальність не менше 

2 км в телефонному режимі та 3 км в телеграфному).  
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групової бойової служби”. Навчальні цілі обох навчань були досягнуті 

[17, арк. 199; 19, с. 412–414]. 

Слід зазначити, що одним із завдань водолазів-розвідників  

17-ї ОМбр СпП стала їх участь у заходах протипідводно-диверсійного 

забезпечення. Воно організовувалося силами флоту у взаємодії з 

частинами прикордонних військ КДБ СРСР, внутрішніх військ МВС 

СРСР, з’єднаннями та частинами Сухопутних військ, що 

дислокувалися на узбережжі, з метою недопущення (зриву) 

розвідувально-диверсійних дій противника проти кораблів (суден), 

гідротехнічних споруд та берегових об’єктів. Так, у червні 1980 р. було 

проведене спільне дослідне навчання зі 184-ю науково-випробувальної 

експериментальною базою за темою: “Можливості біотехнічних 

систем1 та гідроакустичних станцій МГ-7 щодо виявлення бойових 

плавців”. Навчальні цілі навчання були досягнуті 

[80, с. 305; 17, арк. 200; 146; 147, с. 61–69; 148].  

Зазначимо, що з метою підтримання на високому рівні морально-

психологічного стану особового складу, в бригаді постійно проводились 

культурно-виховні заходи, на яких виступали учасники Другої світової 

війни та ветерани частини, а також виступали концертні бригади 

[17, арк. 297].  

Згідно Директиви начальника штабу Чорноморського флоту від 

25 березня 1981р. №52/0175 та №52/0179 17-а ОМбр СпП була 

перейменована у 17-у окрему бригаду спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту (17-а обр СпП) [17, арк. 2]. Знайдені 

джерела не дають відповіді на причину перейменування. На нашу 

                                                           
1
 Біотехнічна система, це сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних 

біологічних та технічних систем або об’єктів. Застосування біотехнічних систем для 

протипідводно-диверсійної оборони полягає у здатності навчених морських тварин, 

зокрема дельфінів, морських котиків та інших, що споряджені спеціальними засобами 

ураження, здійснювати за завчасним заданим алгоритмом пошук і знищення бойових 

плавців.  
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думку, це було зроблено з метою приведення назви до загального 

найменування частин спеціального призначення Збройних сил СРСР, 

щоб не розкривати морську специфіку бригади.  

Особовий склад 17-ї обр СпП у 1981 р. залучався до низки 

спільних навчань з частинами Північного та Чорноморського флотів 

ВМФ СРСР. Основними навчальними завданнями були:  

порушення управління силами, виведення з ладу командного 

пункту авіації Північного флоту та пункту спостереження; 

розвідка протидесантних загороджень та протидесантної оборони 

противника;  

висадка груп водолазів-розвідників з підводного човна та літака з 

повним комплектом озброєння та спорядження для ведення радіо і 

радіотехнічної розвідки протокової зони.  

У квітні–травні 1980 р. на базі бригади були проведені збори з 

військовозобов’язаними та спеціальні збори з офіцерами і 

прапорщиками водолазної служби внутрішніх військ МВС СРСР за 

програмою водолазів-розвідників спеціального призначення ВМФ 

[17, арк. 201]. 

Цікавим фактом з історії 17-ї обр СпП є те, що вона на підставі 

плану виробництва навчальних кінофільмів на 1981 р., затвердженого 

першим заступником Міністра оборони СРСР Маршалом Радянського 

Союзу С. Соколовим, як найбільш підготовлена спеціальна частина 

забезпечувала зйомку навчального фільму “Беремо все на себе”. Цей 

фільм, який був розповсюджений серед частин спеціального 

призначення розвідки ВМФ СРСР, висвітлював особливості підготовки 

і дій водолазів-розвідників під час виконання навчально-бойових 

завдань [17, арк. 151, 201]. 

У серпні 1982 р. протягом тижня на фоні флотського навчання з 

боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами бригадою було 
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проведене залікове тактико-спеціальне навчання, під час якого 11 груп 

(5 розвідувальних груп спеціального призначення, 3 розвідувальні 

групи та 3 групи підводного мінування) проводили заходи спеціальної 

розвідки в Одеській, Миколаївській та Кримській областях 

[17, арк. 206]. 

За підсумками змагань на кращу частину ВМФ СРСР між 

частинами спеціальної розвідки, що проводився у 1982 р. бригада 

отримала перше місце та була відзначена кубком і грамотою 

[17, арк. 206–207]. 

Збори з приписними до бригади військовозобов’язаними зазвичай 

проводилися на початку командно-штабних (мобілізаційних) навчань. 

Так, у період з 16 до 21 березня 1983 р. 17 обр СпП перевірялась 

комісією ГРУ ГШ ЗС СРСР під керівництвом начальника 5-го 

управління (військова розвідка) генерал-лейтенанта Костянтина 

Микитовича Ткаченка. В цей час в бригаді проводилось командно-

штабне мобілізаційне навчання з фактичним призовом 

військовозобов’язаних на навчальні збори (призвані 3 офіцера та 30 

старшин і матросів запасу). За результатами перевірки бригада 

отримала загальну оцінку “добре” [152; 17, арк. 207]. 

В квітні цього року командиром 17 обр СпП призначено 

капітана 1 рангу Ларіна Віктора Семеновича (фото Е.9) [17, арк. 386].  

Під час командно-штабного навчання, що проводилося наприкінці 

квітня 1983 р., водолазами-розвідниками удосконалювалися способи дій 

з мінування бойових кораблів. Зокрема, мінування кораблів 

здійснювалося на “Протей-5М” з використанням станції зв’язку МГВ-6 

на відстані 1,5 милі, а мінування контрольованого військового 

фарватеру, здійснювалося на ПЗР “Сирені-У” з відстані 4 милі від місця 

висадки групи. Вже у травні цього ж року вперше на базі частини 

проведено виходи носіїв “Сирена-У” з контейнером (з екіпажом та без 
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екіпажу) через трубу торпедного апарату з подовженою насадкою 

[17, арк. 208]. 

З 7 до 10 червня 1983 р. під керівництвом Головнокомандувача 

ВМФ СРСР на Чорноморському флоті проводилося оперативне 

командно-штабного навчання “Південь-83”. Від 17-ї обр СпП у ньому 

брали участь п’ять груп (3 розвідувальні групи спеціального 

призначення та 2 групи підводного мінування). Вони виконували такі 

завдання: 

виявлення місцезнаходження, складу сил та характеру 

протидесантної оборони двох ділянок узбережжя; 

виявлення місцезнаходження командного пункту та вузла зв’язку 

умовного противника з послідуючим виведенням його з ладу; 

приховане мінування та підрив боносіткових загороджень і 

надводних кораблів. 

Завдання водолазами-розвідниками виконано повністю та оцінені 

командуванням флоту на “відмінно” [152; 17, арк. 209]. 

Виходячи із завдань спеціальної розвідки в тилу імовірного 

противника, у період з грудня 1983 р. до березня 1984 р. включно, для 

водолазів-розвідників бригади у кількості 113 військовослужбовців 

вперше були організовані та проведені польові табірні збори з гірської, 

навігаційно-топографічної та тактико-спеціальної підготовки в умовах 

лісисто-гірської місцевості Кримської області. Під час зборів були 

відпрацьовані такі тактичні прийоми: 

прихований та безшумний рух у гірській місцевості; 

спостереження; 

збір групи на командира;  

пошук, засідка, наліт; 

форсування водних перешкод; 
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орієнтування на місцевості по карті та без неї в день, в ночі та в 

умовах обмеженої видимості, визначення координат об’єктів, нанесення 

їх на карту; 

складання схем та карток місцевості; 

подолання гірських перешкод.  

Особовим складом за своїми напрямами були відпрацьовані 

нормативи з тактико-спеціальної підготовки, зброї масового ураження, 

радіорозвідки та радіотехнічної розвідки. Таким чином, водолази-

розвідники отримали практичні вміння для дій в гірських умовах та 

можливість їх застосовувати у своїй практичної діяльності під час 

виконання навчально-бойових завдань. У подальшому подібні збори 

відбувалися щорічно [17, арк. 212]. 

У березні 1984 р. внаслідок диверсійної акції в нікарагуанських 

територіальних водах було пошкоджено 14 торгівельних суден різних 

країн у тому числі радянський суховантаж “Луганськ”. Водолази-

розвідники 17 обр СпП разом з бойовими плавцями загону боротьби з 

підводно-диверсійними силами і засобами Чорноморського флоту 

виконували завдання з розмінування суднохідного фарватеру 

[99, с. 95–99; 154, с. 71–75]. 

У заліковому навчанні бригади наприкінці серпня 1985 р. за 

темою “Розвідувальні та спеціальні дії розвідувальних груп проти 

морських та берегових об’єктів противника” брали участь 7 груп 

(4 розвідувальні групи спеціального призначення та 3 розвідувальні 

групи). Для виконання завдань навчання вперше був залучений повний 

комплект засобів висадки: літак, підводний човен, надводний корабель 

та катери. Групи одночасно діяли по визначених об’єктах у п’яті різних 

районах (м. Одеса, Лагерна коса, о. Тендрівська коса, с. Верхнесадове та 

с. Балаклава). Загальна оцінка бригаді за навчання – “добре” 

[17, арк. 214]. Такий комплексний підхід висадки груп різними шляхами 
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дозволив одночасно застосовувати водолазів-розвідників в різних 

районах, чим значно підвищив їх результативність.   

Ці та подібні навчання дозволяли збільшити глибину дій у тилу 

імовірного противника та наблизити умови навчань реальних умов 

виконання завдань. Загалом кількість навчань до яких залучалися 

водолази-розвідники 17 обр СпП у період 1981–1990 рр. наведені у 

табл. 3.12. 

 
Таблиця 3.12 

Навчання до яких залучалися водолази-розвідники 17-ї обр СпП 

у 1981–1990 рр. 
№ 

з/п 

Назва заходу 

1
9
8
1
 р

. 

1
9
8
2
 р

. 

1
9
8
3
 р

. 

1
9
8
4
 р

. 

1
9
8
5
р
. 

1
9
8
6
 р

. 

1
9
8
7
 р

. 

1
9
8
8
 р

. 

1
9
8
9
 р

. 

1
9
9
0
 р

. 

1. Навчання, у тому числі 

спільні з частинами та 

підрозділами ВМФ СРСР 

7 2 4 4 5 5 5 5 3 3 

2. Навчання з частинами та 

підрозділами 

прикордонних округів КДБ 

СРСР 

 1    1 2 1   

3. Дослідницькі навчання 1 1    1     

4. Всього / з них оперативних 

та стратегічних 

8/2 4/1 4/1 4 5 7 7/1 6/1 4/1 3/1 

Джерело інформації [17, арк. 201–234].  
 
Випробуванням на мужність та професіоналізм стало 

десантування офіцерського складу у повному водолазному спорядженні 

з надмалих висот в червні 1986 р. Під час дослідницького навчання, що 

проводилося на базі 17-ї обр СпП, групою інструкторів з 

повітрянодесантної підготовки бригади було теоретично розроблено та 

обґрунтовано можливість десантування з надмалих висот. 

Десантування здійснювалося на воду з висоти від 100 до 60 м з літака 

Ан-2. Під час навчання заступник командира бригади з 

повітрянодесантної підготовки полковник Василь Данилович 

Поздняков встановив світовий рекорд, виконавши стрибок з парашутом 

водолаза (ПВ-3) на воду з висоти 50 м. Під час стрибка парашутист 
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знаходився під розкритим куполом парашуту лише 1–2 секунди. В 

подальшому, на базі бригади проводились випробувальні стрибки з 

роботи ПВ-3 (фото Е.27, Е.28) [155; 17, арк. 156, 216]. 

Водолазів-розвідників 17-ї обр СпП продовжували залучати до 

виконання непритаманних їм завдань. Так, у вересні 1986 р. 18 водолазів 

бригади – офіцери, мічмани та військовослужбовці строкової служби 

брали участь у підводних роботах на теплоході “Адмирал Нахимов”, який 

затонув у результаті зіткнення із суховантажним судном “Петр Васев” біля 

Новоросійська. Водолази-розвідники в екстремальних умовах 

обстежували теплохід, відшукуючи через бортові ілюмінатори скупчення 

загиблих пасажирів. За допомогою вибухів магнітних мін вони відчиняли 

двері кают та робили проходи для підняття тіл на поверхню. Завдяки діям 

водолазів-розвідників вдалося підняти 129 тіл із затонулого теплоходу. 

Але, на жаль, не обійшлося без втрат особового складу: 10 вересня 1986 р. 

під час установки зарядів на борту теплохода, рятуючи товариша, загинув 

командир взводу водолазів-розвідників мічман Юрій Поліщук. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР його було нагороджено орденом Червоної 

Зірки (посмертно) [157, с. 252– 255; 37; 158; 17, арк. 109, 23, 159].  

Починаючи з 1987 р. у частинах спеціального призначення 

Збройних сил СРСР запроваджуються змагання на кращу групу. Це 

мотивувало особовий склад до постійного вдосконалення своїх 

професійних вмінь. Вперше розвідувальна група 17-ї обр СпП під 

командуванням капітан-лейтенанта Сергія Галаєва брала участь у 

змаганнях на кращу групу з тактико-спеціальної підготовки серед 

з’єднань та частин спеціального призначення військових округів, груп 

військ та флотів. Незважаючи не те, що група зайняла лише 12 місце з 

14 можливих, але ці змагання стали доброю традицією на визначення 

кращих фахівців, яка і донині підтримується вже особовим складом 

частині спеціального призначення розвідки ВМС ЗС України.  
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Зростання інтенсивності виконання заходів бойової підготовки 

водолазами-розвідниками у період 1967–1987 рр. наведена у 

порівняльній табл. 3.13.  

 

Таблиця 3.13 

Заходи бойової підготовки, що проводилися в 17-й обр СпП у 1987 р. 
№ 

з/п 
Заходи підготовки водолазів-розвідників / дата проведення 

1. Комплексний збір у Кримської області / січень-березень 

2. Загальні навчання бригади з прихованого переводу її у повну бойову 

готовність та діям особового складу за сигналом ХІМІЧНА ТРИВОГА / 

березень 

3. Змагання на кращу групу бригади / квітень 

4. Комплексний збір на о. Тендрівська коса / травень-вересень 

5. Навчальні збори з особовим складом курсантів навчального загону ВМФ 

м. Київ (в/ч 20884); навчання особового складу 10-ї окремої бригади 

спеціального призначення (в/ч 65564) Одеського військового округу 

прийомам та способам висадки на узбережжя з бойових кораблів надводним 

варіантом / травень-червень 

6. Участь у водолазній та повітрянодесантній підготовках особового складу  

420-го морського розвідувального пункту спеціального призначення 

(в/ч 40145) Північного флоту / травень-серпень 

7. Участь у тактико-спеціальних навчаннях з підрозділами регіональних 

управлінь комітету державної безпеки / червень 

8. Участь у зйомці навчального фільму “Парашутна система ПВ-3” / липень-

серпень 

9. Участь у змаганнях на кращу групу з тактико-спеціальної підготовки серед 

з’єднань та частин спеціального призначення військових округів, груп військ 

та флотів СРСР / серпень 

10. Змагання на кращого водолаза-розвідника та кращу групу у бригаді / жовтень 

Джерело інформації [160, с. 250–252; 17, арк. 219–222, 161; 162].  
 
Прикладом професіоналізму водолазів-розвідників 17-ї обр СпП 

були двосторонні тактико-спеціальні навчання з частинами КДБ УРСР, 

що проводилися у червні–липні 1987 р. Від бригади в них брали участь 

розвідувальна група спеціального призначення під командуванням 

лейтенанта Олександра Васильовича Позднякова та розвідувальна група 

під командуванням капітан-лейтенанта С. Галаєва. На групи 

покладалося завдання вивести з ладу пускові установки ракетних військ 

стратегічного призначення умовного противника. В ході навчання 
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групами було здійснено марш відстанню до 600 км та виконано 

навчально-бойове завдання на оцінку “відмінно” [17, арк. 229]. 

У змаганнях, що проводилися наприкінці липня 1987 р. на 

першість Головного розвідувального управління Генерального штабу 

ЗС СРСР серед з’єднань та частин спеціального призначення з тактико-

спеціальної підготовки, розвідувальна група спеціального призначення 

лейтенанта О. Позднякова зайняла перше місце серед флотських частин 

спеціального призначення та друге місце серед частин спеціального 

призначення Збройних сил СРСР [17, арк. 229]. 

У серпні 1988 р. командиром 17 обр СпП було призначено 

капітана 1 рангу Анатолія Леонідовича Карпенка (фото Е.10, Е.11) 

[99, с. 95–99]. Під його керівництвом бригада продовжувала 

нарощувати бойові можливості та зберегла кращі традиції частин 

спеціального призначення ВМФ СРСР. Під його керівництвом 

підрозділи 17-ї обр СпП брали участь у навчаннях не тільки з частинами 

і підрозділами Збройних сил СРСР, але й з іншими силовими 

відомствами. Прикладом тому є двосторонні навчання з Миколаївським 

УМВС, під час яких розвідувальна група спеціального призначення у 

складі 8 осіб відпрацювала завдання із заволодіння зброєю чергової 

частини Ленінського РВ УМВС м. Миколаєва. В результаті нальоту 

групою було захоплено 4 пістолета, автомат та боєзапас до зброї. Дії 

групи оцінено на “відмінно” [17, арк. 227]. 

У вересні 1988 р. чотири групи бригади (2 розвідувальні групи 

спеціального призначення та 2 розвідувальні групи) брали участь в 

оперативно-стратегічному командно-штабному навчанні “Осінь-88” за 

темою: “Розвідувальні та спеціальні дії підрозділів спеціального 

призначення у морській десантній операції” [17, арк. 230]. Під час 

навчань водолази-розвідники бригади вирішували такі основні 

завдання:  



214 
 

для загону водолазів-розвідників зі складу якого формувалися 

розвідувальні групи спеціального призначення – викриття системи 

протидесантної оборони противника на ділянці висадки морського 

десанту та знищення або виведення з ладу об’єктів ядерного нападу та 

протикорабельних ракетних комплексів типу “Harpoon”;  

для загону водолазів підводного мінування – мінування надводних 

кораблів та фарватерів у пунктах базування противника, а також на 

зовнішньому рейді;  

для загону водолазів радіо та радіотехнічної розвідки – викриття 

часу виходу корабельних угруповань противника з пунктів базування та 

їх складу, ведення радіо і радіотехнічної розвідки за протоковими 

зонами та ВМБ противника. Особовий склад виконав поставлені 

завдання на “відмінно” [163, с. 719; 17, арк. 231–232]. 

Таким чином, вищевикладені факти свідчать, що водолази-

розвідники 17-ї обр СпП постійно проводили спільні навчання з 

протидиверсійними силами і засобами ВМФ, перевіряючи організацію 

протипідводно-диверсійної оборони ВМБ та пунктів базування флоту, 

надійність морських кордонів, мінували та захоплювали кораблі. У цих 

навчаннях вони завжди отримували позитивний результат.  

Декілька разів на рік підрозділи бригади залучались для так 

званих перевірок “на пильність” військових та цивільних об’єктів 

держави: “мінували” стратегічні автомобільні та залізничні мости, 

приховано проникали на територію баз флоту та атомні електростанції 

[164, с. 68; 121].  

Водолазам-розвідникам бригади доводилось вирішувати і багато 

інших завдань, зокрема, з пошуку літальніх апаратів, які впали в море та 

знаходились на невеликих глибинах, пошуку у взаємодії з МВС 

небезпечних злочинців в гірсько-лісистій місцевості [165 , с. 62], 



215 
 

підводних розмінуваннях тощо. Кінець 1980-х рр. можна вважати 

розквітом 17-ї обр СпП розвідки Чорноморського флоту [166]. 

Ще одним завданням, яке покладалося на 17-у обр СпП, яка мала 

досвідчених водолазних спеціалістів, була підготовка водолазів для 

відомого підрозділу спеціального призначення КДБ СРСР “Вымпел” 

[167; 168]. 

Як свідчать знайдені джерела, у 1970–1980-х роках досить часто 

об’єктами терористичних нападів ставали торгівельні та пасажирські 

судна Чорноморського морського пароплавства СРСР [169, с.164–166]. 

Відомості щодо терористичних нападів на судна радянського 

Чорноморського морського пароплавства наведені у табл. 3.14. 

 
Таблиця 3.14 

Відомості щодо нападів терористів на судна  

Чорноморського морського пароплавства СРСР 

Дата 
Країна 

(район) 
Обставини та наслідки терористичного акту 

2 квітня 

1975 р.  

п. Сан Хуан 

(Пуерто-

Ріко)  

На борт лайнеру “Максим Горький” з причалу кинуто 

2 гранати, поранено двох матросів зі складу команди. 

1 листопада 

1975 р. 

п. Сан Хуан 

(Пуерто-

Ріко)  

Підрив у порту лайнеру “Максим Горький” двома 

мінами, прикріпленими терористами до дна у 

кормовій частині. Пошкоджено дно судна у кормовій 

частині. 

грудень 

1986 р.  

Порт Луанда Підрив у порту судна “Капитан Вислобоков” 

підривними зарядами. 

Пошкоджено дно судна. 

2 вересня 

1986 року  

Перська 

затока 

Судно “Петр Емцов” було затримано і  захоплено 

іранським військовим кораблем. Екіпаж перебував у 

полоні дві доби. 

Джерело інформації [170, арк. 49; 171, арк. 194–195; 172, арк. 58; 
173, арк. 61; 174, арк. 35; 175, арк. 103]. 

 
Тому, з виникненням і поширенням загрози тероризму в світі 

з’являється нова форма застосування частин та підрозділів спеціального 

призначення розвідки ВМФ СРСР – антитерористична операція (за 

сучасним визначенням [176]). Так, у жовтні 1988 р. розвідувальною 

групою 17-ї обр СпП, вперше в СРСР проведено показове заняття для 
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представників територіальних органів КДБ за темою “Звільнення 

теплоходу та захоплених заручників від терористів”. До складу групи 

входили 3 офіцери (капітан 3 рангу В. Карагусов – командир групи, 

капітан-лейтенант С. Галаєв і капітан-лейтенант І. Івлєв) та 6 

військовослужбовців строкової служби. Вся операція зі знищення трьох 

терористів та звільнення заручників на борту теплоходу “Комета” 

зайняла 7 сек. Офіцерам КДБ були показані прийоми скритної висадки 

групи на об’єкт, а головне, тактику дій зі звільнення заручників. Слід 

зауважити, що в якості терористів на борту теплохода були 

представники КДБ, які знали порядок дій водолазів-розвідників, але 

завадити виконанню завдання не змогли [177, с. 152–155; 17, арк. 230; 

178, с. 256–259].  

Для висадки водолазів-розвідників надводним шляхом до складу 

17-ї обр СпП з 10 грудня 1989 р. за штатом 61/557 було введено екіпаж 

артилерійського катеру АК-120 (перший командир – мічман Валентин 

Олександрович Чорний) [179, арк. 1], а для забезпечення якісного 

зв’язку з між плавзасобами, що виходять у море у склад бригади, з 15 

січня 1990 р. за штатом 68/495 було введено екіпаж десантного катеру 

зв’язку КСВ-485 [180, арк. 1]. 

Таким чином можна констатувати, що основними факторами, що 

обумовили реорганізацію 6-го МРП у бригаду спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту стали загострення воєнно-

політичної обстановки в світі, нарощування бойового потенціалу флотів 

країн НАТО, розширення кола та ускладнення змісту завдань, 

надходження та активне випробування новітнього озброєння, військової 

техніки та спеціального спорядження. 

У період 1968–1990 рр. відбулося нарощування бойових 

можливостей бригади, розширилася географія застосування водолазів-

розвідників та практика виконання ними завдань в реальних бойових 
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діях в ході воєнних конфліктів. 17-а обр СпП розвідки Чорноморського 

флоту стала невід’ємною складовою у системі розвідки ВМФ СРСР.  

 

 

3.3. Переформування 17-ї окремої бригади спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту в 1464-й розвідувальний 

пункт спеціального призначення та особливості його діяльності у 

1990–1992 роках 

 

З початку 1990-х рр. почались нові перетворення – передвісники 

розпаду СРСР. Так, 1 грудня 1990 р. згідно директиви Головного штабу 

ВМФ від 17 жовтня 1990 р. №730/1/01517 та директиви Командувача 

Чорноморського флоту від 5 листопада 1990 р. №52/0556 17-а обр СпП 

була переформована у 1464-й розвідувальний пункт спеціального 

призначення (1464-й РП СпП). Його штатна структура була приведена у 

відповідність до штату розвідувального пункту, а саме, понижено 

штатно-посадові категорії командира, заступників командира та багато 

інших посадових осіб військової частини [17, арк. 2; 23, с. 726–729]. 

Розпочався процес вивезення військової техніки та призначення 

офіцерів військової частини на вакантні посади в інші розвідувальні 

пункти Північного та Тихоокеанського флотів. Все це негативно 

впливало на морально-психологічний стан військовослужбовців 1464-

го РП СпП та членів їх родин [181].  

Відповідно знизилася інтенсивність бойової підготовки, про що 

свідчить обмежена кількість проведених у 1991 р. практичних заходів. 

Так, у січні – лютому були проведені польові виходи загонів 

розвідувального пункту з метою відпрацювання тактики дій груп 

спеціального призначення із виконання розвідувальних та спеціальних 

завдань, а також удосконалення фізичної витривалості особового складу.  
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Наприкінці травня було проведено залікове тактичне навчання 

бригади за зимовий період навчання, у якому брали участь лише три 

групи із наступними завданнями:  

розвідувальна група спеціального призначення – виведення з ладу 

пускової установки протикорабельної ракети “Harpoon”;  

група підводного мінування – мінування надводного корабля на 

зовнішньому рейді;  

розвідувальна група – виведення з ладу посту спостереження та 

зв’язку.  

В липні на базі 1464-го РП СпП було проведено збори з 

курсантами навчального загону ВМФ СРСР під час яких практично 

відпрацьовані питання з водолазної, повітрянодесантної, вогневої, 

тактичної та навігаційно-топографічної підготовки [17, арк. 234–235]. 

У період з 19 до 21 серпня 1991 р. в СРСР відбулася спроба 

державного перевороту. Цю подію особовий склад 1464-го РП СпП 

сприйняв вкрай негативно. Командування частини було розроблено 

план евакуації родини Президента СРСР М. Горбачова з урядової дачі 

“Зоря” до о. Первомайський – пункту постійної дислокації, але наказу 

на його втілення з боку командування Чорноморського флоту так і не 

надійшло [181].  

24 серпня Верховна Рада України прийняла Акт проголошення 

незалежності України та прийняла постанову “Про військові 

формування на Україні” у відповідності з якою Верховній Раді України 

підпорядковувалися всі військові формування, що були дислоковані в 

той час на території України. В ньому вказувалось, що уряд України 

разом з Верховної Радої України повинен здійснити практичні заходи 

щодо формування організаційно-штатної структури Збройних Сил 

України [182, с. 120; 183, с. 5].  
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Загалом, період 1990-х рр. характеризується складними політичними 

умовами, що виникли внаслідок розпаду СРСР, становлення України як 

незалежної держави [184] та будівництва національних збройних сил на 

базі військових формувань, що дислокувалися на території України [185; 

186, с. 277–278; 187, с. 255; 188, с. 201].  

Водночас загострилися українсько-російські відносини, пов’язані 

з розподілом радянського Чорноморського флоту. Початок політизації 

Чорноморського флоту і протистояння в регіоні між Україною та Росією 

з флотської проблеми поклала розширена нарада з командним складом 

Чорноморського флоту, яка відбулася 17 вересня 1991 р. На ній перший 

заступник Головнокомандувача ВМФ СРСР адмірал флоту І. Капітанець 

представив нового командувача Чорноморським флотом віце-адмірала 

І. Касатонова і оголосив про відставку адмірала М. Хронопули. Флоту 

було поставлено завдання “стояти за Росію” і за єдиний флот 

[189, с. 194; 190; 191; 192; 193]. Керівництво Чорноморського флоту не 

визнало постанову Верховної Радої України “Про військові формування 

на Україні” та прийняло рішення щодо застосовування водолазів-

розвідників 1464-го РП СпП в якості своїх “охоронців”. Із числа 

досвідчених офіцерів частини були створені команди для супроводу 

адмірала І. Касатонова та його заступників. Новий командувач високо 

оцінював професійні вміння водолазів-розвідників, тому всі службові 

поїздки здійснювалися лише з ними [194; 181].  

Майже у цей же час вирішувалося питання щодо підпорядкування 

1464-го РП СпП, який мав великий досвід підготовки та виконання 

розвідувально-диверсійних дій, Службі безпеки України (СБУ). У 

листопаді 1991 р. керівництво СБУ надало вказівку бути у готовності та 

чекати відповідного розпорядження. Однак рішення вищого 

керівництва України щодо включення цієї військової частини до складу 

СБУ так і не було прийнято [195; 181;196]. 1464-й РП СпП продовжував 
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виконувати заходи бойової підготовки, але політична нестабільність, 

економічна криза в державі та відсутність перспективи у подальшому 

проходженні військової служби негативно впливали на морально-

психологічний стан військовослужбовців і, особливо, на їх сім'ї. Тому 

офіцерський склад 1464-го РП СпП почав залишати частину. Так, 

внаслідок активної агітації представників Чорноморського морського 

пароплавства щодо працевлаштування у власну службу безпеки 

18 офіцерів частини написали рапорти на звільнення з військової 

служби. За ініціативою групи офіцерів, заради збереження елітної 

військової частини спеціального призначення флоту, командування 

1464-го РП СпП звернулося до вищого керівництва України з 

проханням прийняти 1464-й РП СпП до складу Збройних Сил України 

[181]. Водночас, проросійські налаштований начальник розвідки 

Чорноморського флоту контр-адмірал В. Соловйов поставив завдання 

командуванню 1464-го РП СпП підготувати варіант передислокації 

військової частини до м. Севастополь, зокрема, до с. Балаклави на 

колишню територію складу ядерних боєприпасів. Але цьому 

здебільшого завадило таке проблемне питання, як житлове. Так, 

особовий склад військової частини практично на 100 % вже був 

забезпечений житлом за місцем її дислокації. На пропозицію командира 

капітана 1 рангу А. Карпенка [181] щодо передачі в Балаклаві 

новобудови на 100 квартир для вирішення житлового питання його 

підлеглих, адмірал І. Касатонов відповів категорійною відмовою. Таке 

відношення з боку вищого керівництва флоту до водолазів-розвідників 

підірвала їх довіру у можливість збереження 1464-го РП СпП у складі 

російського Чорноморського флоту. У цих умовах переважна більшість 

особового складу військової частини була готова прийняти присягу на 

вірність народові України [181, 197]. На нашу думку ініціатива 

начальника розвідки Чорноморського флоту контр-адмірала 



221 
 

В. Соловйова з передислокації мала за мету поперед за все виведення 

унікальної частини спеціального призначення ВМФ з “материкової 

частини України”, таким чином виключаючи можливість її 

підпорядкування Верховній Раді України, а в подальшому входження до 

складу Збройних Сил України.  

5 квітня 1992 р. Л. Кравчуком був підписаний Указ Президента 

України “Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України”, 

в якому визначалося “сформувати Військово-Морські Сили України на 

базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України” 

[198]. На нашу думку, цей документ певним чином визначив подальшу 

долю 1464-го РП СпП. В умовах, коли в Україні ще не були сформовані 

Міністерство оборони та ВМС України [189, с. 191], капітан 1 рангу 

А. Карпенко звернувся до голови комісії з питань оборони та державної 

безпеки Верховної Ради України Василя Васильовича Дурдинця з 

проханням включити 1464-й РП СпП до складу Збройних Сил України. 

Попередньо переговоривши практично з кожним своїм підлеглим, від 

офіцера до матроса, командир впевнився, що його частина готова скласти 

присягу на вірність Україні. Як згадує капітан 1 рангу А. Карпенко, для 

прийняття остаточного рішення знадобилася лише година. 8 квітня весь 

особовий склад 1464-го РП СпП вишикувався на плацу, командир задав 

питання: “Приймаємо присягу?”, на що отримав одностайну відповідь: 

“Так”. Після скомандував: “Не бажаючі приймати присягу вийти зі строю 

на три кроки”. Вийшли 18 офіцерів і мічманів, які ще 7 місяців тому 

подали рапорти на звільнення і перехід на роботу до служби безпеки 

Чорноморського морського пароплавства. Після цього було оголошено, 

що присяга відбудеться 9 квітня, о 9.00 на плацу, форма одягу – парадна. 

Через годину командир доповів у Київ про прийняте рішення. 9 квітня 

1992 р. 1464-й РП СпП, у складі якого 85% офіцерів були росіяни, один з 

перших на Чорноморському флоті склав присягу на вірність народові 



222 
 

України з дотриманням усіх законів та вимог чинних військових статутів 

[181; 199, 200, с. 232–233].  

На погрози командування Чорноморського флоту капітан 1 рангу 

А. Карпенко підвищив бойову готовність своєї частини і попередив, що 

у випадку спроби захоплення острова, Чорноморський флот отримає 

“свою” Брестську фортецю. Командування Чорноморського флоту мало 

уявлення про бойові можливості 1464-го РП СпП, тому далі погроз 

справа не пішла [181]. Це, як бачимо, вдалося зробити тільки завдяки 

чіткій і рішучій позиції командира частини і за підтримки усього її 

особового складу. 

Таким чином, Україна отримала під свою юрисдикцію унікальну 

військову частину колишнього радянського військово-морського флоту 

зі штатною зброєю, військовою технікою, спеціальним спорядженням, 

комплектом керівних документів, а також з навченим особовим 

складом. [17, арк. 2]. З 1 травня 1993 року вона почала іменуватися 7-а 

окрема бригада спеціальних операцій [201, арк. 2]. Були розроблені нові 

штати, що дозволяли розширювати спектр завдань та нарощувати 

бойові можливості у складі бригади [202; 203]. На нашу думку, з того 

часу почався новий відлік розвитку флотських частин спеціального 

призначення розвідки на Чорному морі, зокрема вже незалежної 

України. Це дає нам підстави вважати 1992 р. верхньою межею нашого 

дослідження. 

Наприкінці нашого дослідження не можна не відзначити той факт, 

що у ВМФ СРСР, за весь період функціонування частин спеціального 

призначення розвідки, водолази-розвідники не мали будь-яких шевронів 

і розпізнавальних знаків на повсякденній формі одягу, що визначали їх 

належність до цих сил. Це було пов’язано із вимогами збереження 

військової таємниці. Лише на заходи, присвячені державним та 

професійним святам, які проводилися зазвичай у пункті постійної 
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дислокації (о. Первомайський), вони одягали парадну флотську форму 

одягу. Лише у ВМС України, виходячи з досвіду провідних морських 

країн світу щодо популяризації флотських підрозділів і частин 

спеціального призначення і стимулювання їх особового складу, 

капітан 1 рангу А. Карпенко розпочав роботу з розробки символіки 

частини спеціального призначення. Майже весь особовий склад брав 

участь у цьому процесі, але авторами нарукавної нашивки для 

водолазів-розвідників стали капітан 2 рангу О. Сумароков та мічман 

Г. Малицький (виконував усі ескізи).  

За основу емблеми (фото В.10., В.11.) нарукавної нашивки було 

взято зображення прапору України з малим Державним гербом, під 

якими розташовано гербовий щит синього кольору з крилами, на щиті 

зображення морського коника. Щит символізує постійну готовність до 

захисту інтересів Батьківщини, крила – мобільність, морський коник – 

невразливість, непередбачуваність та прихованість дій підрозділів 

бригади. Нашивки з темно-синьою смугою навскоси щита призначалися 

для військовослужбовців бойових підрозділів, без неї – для решти. 

Емблема була затверджена наказом Міністра оборони України генерал-

полковника К. Морозова від 25 травня 1993 р. № 109 [204, с. 29–33; 

205, с. 128–135; 206].  

 

 

Висновки за розділ 3. 

 

Таким чином, підсумовуючи викладене у третьому розділі, 

здобувач робить висновки. 

В СРСР у повоєнні роки перша флотська частина спеціального 

призначення – 6-й МРП, – була створена у 1953 рр. Передумовами до 

цього були початок “холодної війни”, розміщення країнами НАТО на 
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Середземноморському ТВД, який мав стратегічне значення, тактичних і 

оперативно-тактичних ракетних комплексів з ядерними та хімічними 

боєголовками, атомних підводних човнів і літаків-носіїв ядерної зброї, 

систем постачання ядерних боєприпасів тощо. Пошук адекватних сил і 

засобів для їх виявлення та негайного, у разі потреби, знищення, 

зумовив вище військово-морське керівництво СРСР звернутися до 

досвіду Другої світової війни, зокрема створити спеціальні 

розвідувально-диверсійні частини і підрозділи. Вони повинні були б 

бути навчені використовувати водне середовище як шлях проникнення 

на ворожі об’єкти та мали б відповідні підготовку, озброєння й 

спорядження. 

В історії розвитку частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту другої половини ХХ ст., відповідно до 

встановлених автором критеріїв – зміна воєнно-політичної обстановки, 

яка визначала трансформацію завдань, організаційно-штатної структури 

та спрямованість заходів бойової підготовки водолазів-розвідників, – 

визначено три взаємопов’язані періоди: 

1953–1968 рр. – формування та становлення 6-го МРП; 

1968–1990 рр. – переформування 6-го МРП в 17-у обр СпП та її 

подальший розвиток; 

1990–1992 рр. – переформування 17-ої обр СпП у 1464-й РП СпП, 

його функціонування до включення до складу Збройних Сил України. 

Розширення спектру завдань, що покладалися на частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту продовж 

визначених періодів, обумовлювали зміни в їх організаційно-штатній 

структурі. 

У 1993–1992 рр. було остаточно визначено місце частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту в системі 

операцій ВМФ СРСР, зокрема, в перших операціях флоту, де вони 
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повинні були вести непритаманні іншим родам сил (військ) флоту 

розвідувально-диверсійні завдання різного рівня складності. 

Відповідно до цього, а також у залежності від умов виконання 

завдань, розроблялися та вдосконалювалися спеціальне озброєння, 

водолазне спорядження та підводні засоби руху. Вони еволюціонували 

від загальноармійської зброї та примітивного індивідуального 

рятувального водолазного спорядження до спеціальної зброї, засобів 

розвідки та підводного зв’язку, підводних засобів руху, досконалого 

водолазного спорядження та повітрянодесантної техніки.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягало 

у розкритті процесу та узагальненні досвіду створення та розвитку 

частин спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту 

(1953–1992 рр.). 

Основними теоретичними та практичними результатами 

дослідження стали такі положення: 

Аналіз історіографії та джерельної бази за обраною темою 

засвідчив, що наукова проблематика створення та розвитку частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту  

(1953–1992 рр.), незважаючи на її актуальність і наукове значення, 

дотепер повноцінно розкрита не була. Вона, враховуючи її закритий 

характер, знайшла лише фрагментарне висвітлення у працях 

українських та російських дослідників. 

Використання широкої джерельної бази дало змогу комплексно 

дослідити предмет дослідження, надало обґрунтованості та достовірності 

науковим положенням і висновкам дисертаційного дослідження. 

Появі в Радянському Союзі у другій половині ХХ ст. флотських 

частин спеціального призначення розвідки передував зарубіжний і власний 

досвід. Встановлено, що ідея скритного проникнення під водою до об’єктів 

противника та проведення розвідувально-диверсійних дій має давню 

історію. Проте вперше в історії війн на морі її на високотехнологічному 

рівні реалізували ВМС Італії у 1918 р. Застосувавши спеціально створені 

підрозділи водолазів-розвідників і підводні засоби для їх доставки, вони 

продемонстрували спроможність малими силами досягати значних 

результатів у протиборстві з переважаючим противником. Після Першої 

світової війни за італійським досвідом у військових флотах, передусім 

Великобританії та США, почали створюватися розвідувально-диверсійні 
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сили і засоби, які стали невід’ємною складовою флоту та набули унікальний 

досвід під час Другої світової війни та у воєнних конфліктах другої 

половини ХХ cт. на різних морських театрах воєнних дій. Іноземний досвід 

враховувався керівництвом радянського ВМФ під час визначення структури 

та завдань частин спеціального призначення розвідки, способів знищення 

сил флоту противника, вибору шляхів доставки до об’єктів дій, а також 

напрямів розвитку водолазного спорядження, спеціального озброєння і 

військової техніки. 

В СРСР процес створення флотських розвідувально-диверсійних 

частин почався на початку 30-х рр. ХХ ст. і тривав майже десятиріччя. 

Лише з початком німецько-радянської війни були створені перша 

спеціальна частина – Рота особливого призначення Балтійського флоту і 

розвідувальний загін особливого призначення на Чорноморському флоті. 

Досвід бойового застосування радянських водолазів-розвідників засвідчив 

їх спроможність виконувати широкий спектр спеціальних завдань в 

інтересах флотського та фронтового командування, не властивих іншим 

родам сил (військ) військово-морських сил і видам збройних сил: розвідка і 

знищення своїми силами ворожих кораблів (суден) в пунктах їх базування 

та важливих об’єктів в прибережній зоні, а також наведення на них ударних 

сил флоту; розвідка районів і розмінування місць висадки десантів і 

безпосередня участь у перших ешелонах висадки; підтримка дій 

сухопутних військ; проведення рейдових дій в тилу противника; спільні дії 

з партизанськими загонами і силами опору, їх постачання і керівництво 

ними; забезпечення висадки і ведення розвідки підрозділами агентурної 

розвідки; захоплення полонених та документів противника, підйом 

документів і зброї противника із затоплених кораблів та підводних човнів 

тощо. Отже, очевидною є потреба мати у складі військово-морських сил 

частини і підрозділи спеціального призначення. 
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Для виконання завдань у підводному просторі є потреба мати 

спеціальні технічні засоби, зброю та спорядження, а також напрацювати 

тактичні прийоми їх застосування. Цю роботу вперше розпочали фахівці 

італійського флоту ще у роки Першої світової війни, за результатами якої 

було розроблено досконале водолазне спорядження, дихальні апарати 

замкнутого типу, підводні засоби руху та підривні заряди. У подальшому 

основні ідеї і певні технології їх виготовлення розповсюдилися на флотах 

Великобританії, США, Німеччини, СРСР та інших. Практикою 

використання підводних засобів руху у реальній бойовій обстановці під 

час світових війн було доведено, що доставка водолазів-розвідників на 

узбережжя противника для проведення розвідувально-диверсійних дій 

повинна здійснюватися тільки приховано і підводним шляхом. Це 

свідчить, що розвиток технічних засобів руху, спеціального озброєння і 

спорядження для водолазів-розвідників не є другорядним напрямом і 

повинен враховувати кращі світові технології. 

Аналіз зарубіжного та радянського досвіду створення та 

застосування флотських частин (підрозділів) спеціального призначення 

у першій половині ХХ ст. засвідчив їх унікальність у збройній боротьбі 

на морі та, відповідно, потребу мати їх у складі флоту. Цей досвід став 

важливим фактором, що у 1953 р. значно вплинув на відродження 

подібних частин у структурі розвідки радянського флоту.  

Розвиток частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у другій половині ХХ ст. відбувався в 

залежності від воєнно-політичної обстановки, зміни якої визначали 

трансформацію завдань, організаційно-штатну структуру та 

спрямованість заходів бойової підготовки. Він пройшов три періоди: 

1953–1968 рр. – формування 6-го МРП, визначення його ролі, 

місця, завдань у збройної боротьбі на морі, а також підпорядкованості, 

створення навчально-матеріальної бази, розроблення керівних 
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документів і методик підготовки водолазів-розвідників, початок 

випробувань та удосконалення спеціального озброєння, спорядження і 

техніки, вироблення нових способів дій;  

1968–1990 рр. – із загостренням воєнно-політичної обстановки, 

нарощуванням бойового потенціалу флотів країн НАТО, розширилося 

коло та ускладнився зміст завдань, надходило та активно випробувалося 

новітнє озброєння, військова техніка та спеціальне спорядження, 

відбулося переформування 6-го МРП в 17-у обр СпП, з нарощуванням її 

бойових можливостей, розширенням географії застосування водолазів-

розвідників та практики виконання ними завдань в реальних бойових 

діях в ході воєнних конфліктів; 

1990–1992 рр. – завершення “холодної війни” та розпаду СРСР, 

занепад Радянських Збройних Сил, зменшення обсягу завдань, що 

покладалися на флотські частини спеціального призначення розвідки, 

зменшення бойового потенціалу 17-ої обр СпП, значне її скорочення та 

переформування у 1464-й РП СпП, складання присяги особовим 

складом на вірність українському народові, включення військової 

частини до складу Збройних Сил України.  

Загальна особливість цих періодів полягала в тому, що частини 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту 

створювалися і розвивалися як один із унікальних засобів протидії 

переважаючому імовірному противнику. 

Досвід підготовки та застосування частин спеціального 

призначення Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) дозволив дослідити 

еволюцію завдань, що вирішували водолази-розвідники. Їх умовно 

зведено у три групи:  

бойові – приховане спостереження за противником з води в його 

портах та військово-морських базах; розвідка та знищення (виведення з 

ладу) ворожих морських, повітряних і підводних об’єктів ядерного 
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нападу та протикорабельних ракетних комплексів; розвідка узбережжя 

противника, протокових зон, системи протидесантної оборони тощо; 

диверсійні дії проти ворожих надводних, підводних і берегових 

об’єктів, мінування внутрішніх і зовнішніх фарватерів; несення бойової 

служби на кораблях 5-ї оперативної ескадри у Середземному морі; 

завдання бойової підготовки – удосконалення шляхів виведення 

водолазів-розвідників у тил противника (надводного, підводного, 

повітряного); удосконалення водолазної підготовки; проведення 

спільних навчань з частинами (підрозділами) прикордонних, внутрішніх 

військ, регіональних підрозділів МВС і КДБ, армії та флоту; підготовка 

приписних військовозобов’язаних та водолазів-розвідників інших 

силових відомств; участь в дослідних навчаннях тощо. 

випробування нових зразків озброєння і військової техніки – участь 

у випробуваннях та удосконаленні озброєння для водолазів-розвідників, 

засобів розвідки, водолазного спорядження, підводних засобів руху, 

повітрянодесантної техніки тощо.  

Враховуючи специфіку діяльності водолазів-розвідників, вони 

залучалися до виконання завдань, які вважалися до середини 1980-х рр. 

непритаманними їм, зокрема: участі у пошуково-рятувальних діях; 

протипідводно-диверсійне забезпечення цивільних суден в іноземних 

портах; участь в антитерористичних заходах тощо.  

Таким чином у 1953–1992 рр. було розширене коло завдань, які 

повинні були вирішувати водолази-розвідники Чорноморського флоту у 

мирний і воєнний час. 

Встановлено, що зміни організаційно-штатної структури частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту відбувалися в 

залежності від змін обсягу та змісту завдань, що на них покладалися. У 

мирний час зазначені вище бойові завдання вирішувалися у формі бойової 

служби способом несення бойового чергування на кораблях 5-ї оперативної 
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ескадри у Середземному морі в готовності виконати розвідувально-

диверсійні дії проти морських та берегових об’єктів противника. У воєнний 

час розвідувально-диверсійні дії мали проводитися в ході перших операцій 

флоту з метою розвідування базування кораблів (суден), гідротехнічних 

споруд та берегових об’єктів противника і їх знищення (виведення з ладу).  

Різноманітність способів ведення розвідувально-диверсійних дій 

та якісна підготовка водолазів-розвідників Чорноморського флоту 

дозволяли максимально результативно вирішувати поставлені завдання 

у різних умовах збройної боротьби на морі. 

Підготовка водолазів-розвідників Чорноморського флоту 

здійснювалася, зазвичай, безпосередньо на навчально-тренувальній базі 

військової частини. У кожному визначеному нами періоді вона мала 

свої особливості. У першому періоді були відпрацьовані керівні 

документи, в яких визначено засади підготовки водолазів-розвідників. 

Основними формами підготовки стали тренування та навчання. Другий 

період характеризувався ускладненням навчально-бойових завдань та 

зростанням кількості навчань. Відмічається перехід від навчань 

тактичного рівня, що проводилися під керівництвом командування 

частини, до загальнофлотських, окружних та стратегічних навчань, при 

цьому, кількість останніх значно зросла. У третьому періоді кількість 

навчань, тренувань та їх інтенсивність, передусім оперативного та 

стратегічного рівнів, значно знизилася. Підготовка була спрямована 

лише на підтриманні водолазів-розвідників на достатньому 

професійному рівні.  

Одним з важливих напрямів діяльності частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту у період, що 

досліджувався, було випробування спеціального озброєння, 

спорядження і військової техніки для водолазів-розвідників флоту. Як 

встановлено, для першого періоду було характерним розроблення та 
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випробування макетних зразків підводних засобів руху та 

удосконалення водолазного спорядження. У другому періоді, що був 

найбільш продуктивним, створювалися більш досконалі зразки 

озброєння, водолазного спорядження та підводних засобів руху, 

надводна та повітрянодесантна техніка. Третій період, найкоротший за 

часом, був найменш результативним, оскільки нових зразків на 

озброєння частини не надходило і, відповідно, випробування не 

проводилися. 

У роботі виявлено тенденції розвитку частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.), а саме:  

розширення обсягу завдань сил спеціальної розвідки флоту та 

ускладнення їх змісту;  

залежність завдань, що покладалися на частини спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту, від військово-політичної 

обстановки; 

залежність змін організаційно-штатної структури частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту від змін 

обсягу та змісту завдань. 

У дисертації сформульовано рекомендації щодо впровадження 

результатів дослідження у практику підготовки та розвитку ВМС ЗС 

України. 

Досвід створення та функціонування частин спеціального 

призначення розвідки Чорноморського флоту (1953–1992 рр.) висвітлив, 

що для виконання розвідувально-диверсійних завдань треба мати і 

розвивати подібні частини у складі ВМС ЗС України.  

Ураховуючи специфіку, водолази-розвідники повинні залучатися 

не до загальновійськових дій на суходолі, а протидіяти противнику 

виконанням розвідувально-диверсійних завдань переважно у водному 

середовищі за своїм прямим призначенням. 
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В умовах війни з Росією та існуючою диверсійною загрозою 

проти ВМС ЗС України відпрацювати у найкоротший термін 

нормативно-правову базу та залучити водолазів-розвідників до 

протипідводно-диверсійного захисту сил флоту. 

Організаційно-штатна структура має бути бригадною і включати 

окремі розвідувальні та диверсійні підрозділи, а також підрозділи їх 

забезпечення. 

Для доставки водолазів-розвідників ВМС ЗС України до об’єктів 

розвідувально-диверсійних дій та їх повернення необхідні сучасні 

підводні засоби руху та їх носії. Враховуючи загальносвітові тенденції, 

доцільно розвивати надмалі підводні човни власного виробництва на 

вітчизняній базі.  

Відродити практику проведення навчань водолазів-розвідників 

ВМС ЗС України з частинами (підрозділами) ДПС України та СБУ для 

спільних дій з охорони важливих державних та військових об’єктів, а 

також забезпечення недоторканності державного кордону України з 

морського напряму, зокрема, у підводному просторі. 

Запровадити підготовку офіцерів для частини спеціального 

призначення розвідки ВМС ЗС України в Інституті Військово-Морських 

Сил  Національного університету “Одеська морська академія” 

(м. Одеса). 

Перспективними напрямами подальших наукових пошуків 

можуть бути: досвід створення, підготовки та застосування частин і 

з’єднань спеціального призначення військово-морських сил провідних 

країн світу; розвиток вітчизняних і зарубіжних флотських сил і засобів 

протипідводно-диверсійної оборони; підготовка і застосування 

біотехнічних систем у збройній боротьбі на морі тощо. 
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Додаток В. 

Діяльність 73 морського центру спеціального призначення  

ВМС ЗС України  
 

 

 
  

Фото В.1. Емблема 73 мц СпП ВМС 
ЗС України. З архіву автора. 

Фото В.2. Водолази-розвідники  
73 мц СпП ВМС ЗС України у 

бойовому спорядженні для дій під 
водою. З архіву автора. 

 

 
Фото В.3. Вихід водолазів-розвідників 73 мц СпП ВМС ЗС України на 

узбережжя. З архіву автора. 
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Фото В.4. Група спеціального призначення 73 мц СпП ВМС ЗС України 

у засідці. З архіву автора. 
 

 
Фото В.5 Група спеціального призначення 73 мц СпП ВМС ЗС України 

у нальоті. З архіву автора. 



264 
 

 
Фото В.6. Стрибки з парашутом ПВ-3 на воду. З архіву автора. 

 

 
Фото В.7. Водолази розвідники 73 мц СпП ВМС ЗС України  
на ПЗР “Сирена” у надводному положенні. З архіву автора. 
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Фото В.8. Водолази-розвідники 73 мц СпП ВМС ЗС України  

під час виконання завдання із захисту підводної акваторії.  
З архіву автора. 

 

 
Фото В.9. Підводне мінування корабля умовного противника.  

З архіву автора. 
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Фото В.10. Шеврон управління, 
штабу і бойових підрозділів 7-ї 
окремої бригади спеціальних 

операцій ВМС України 

Фото В.11. Шеврон підрозділів 
забезпечення 7-ї окремої бригади 

спеціальних операцій ВМС 
України 
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Додаток Д. 
 

Створення та застосування розвідувально-диверсійних сил і засобів 

для дій на морі до другої половини ХХ століття 

 

  
Фото Д.1. Лейтенант Ніконов 

Михайло Федорович 
Фото Д.2. Мічман Персін 

Володимир Петрович 
 

 

 

 

 

 

 
Фото Д.3. Пауль Бойтон Фото Д.4. Спеціальний костюм для 

плавання П. Бойтона. 
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Фото Д.5. Майор інженерної 
служби ВМС Італії Рафаель 

Россетті 

Фото Д.6. Лейтенант ВМС Італії  
Рафаель Паолюччі 

 

  
Фото Д.7, Д.8. Керована торпеда “Mignatta” (носова і кормова частини) 

 

  
Фото Д.9, Д.10. Спеціальні підривні заряди типу “Bauletti” 
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Рис. Д.1. Схема потоплення лінкора SMS “Viribus Unitis”  

в гавані Поли 1 листопада 1918 р. 
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Фото Д.11. Генрі Флеус 

 
Фото Д.12. Адмірал дивізії  

Маріо Фаланголи 

  
Фото Д.13. Інженер-лейтенант 

Тезео Тезеї 
Фото Д.14. Інженер-лейтенант 

Єліос Тоскі 
  

 
Фото Д.15. Італійські бойові плавці 1-ї флотилії МАС.  

Капітан 2 рангу Паоло Алоїзі (у центрі). 
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Фото Д.16. Валеріо Боргезе Фото Д.17. Вітторіо Моккагатта 

  
Фото Д.18. Анжело Беллоні Фото Д.19. Жак Ів Кусто 

 

 
Фото Д.20. Джордже Джоббе 
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Фото Д.21. Керована тихохідна торпеда SLC 

 
Фото Д.22. Італійські бойові плавці на керованій  

тихохідній торпеді SLC. Кадр з фільму. 

  
Фото Д.23. Жетон  
“10 флотилія МАS” 

Фото Д.24. Екіпаж торпеди, 
одягнутий у водолазні костюми 

Беллоні 
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1. 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Фото Д.25. Катер типу МТМ Фото Д.26, Д.27, Д.28.  

Долання катером МТМ бонових загород.  
Кадри з навчального фільму: 

1–2. Долання бонової сітки. 3. Евакуація водія 

катера.  
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Фото Д.29. Легкий крейсер “Quarto” ВМС Італії 

 

 
Фото Д.30. Підводний човен “Ametista” ВМС Італії 
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Фото Д.31. Перехід “Колони Моккагатта 10-ї флотилії МАС”  

до Криму. 1942 р. 
 

 
Фото Д.32. Інспектування італійських моряків 10-ї флотилії МАС 

головнокомандувачем Крігсмаріне гросс-адміралом Е. Редером (ліворуч 
капітан 2 рангу Ф. Мімбеллі). Ялта, 31 травня 1942 р.  
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Фото Д.33. Катери “MAS” в Севастополі, зима 1942–1943 рр. 

 

 
Фото Д.34. Базування катерів “MAS” у Феодосії. 
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Фото Д.35. Орбелі  
Леон Абрамович 

Фото Д.36. Флагман 2 рангу 
Кузнєцов Микола Герасимович, 

1938 р. 

  
Фото Д.37. Капітан 1 рангу 

Берестецький  
Володимир Григорович, 1947 р. 

Фото Д.38. Старший лейтенант 
Леонов Віктор Миколайович  

  
Фото Д.39. Адмірал Бекренев  

Леонід Костянтинович 
Фото Д.40. Капітан 1 рангу 

Шашенков Дмитро Уварович 
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Фото Д.41. Капітан 2 рангу Іван Васильович Прохватилов (“Батя”) 

 

 
Фото Д.42. Водолази-розвідники Роти особливого призначення 

Балтійського флоту зі своїм командиром капітаном 2 рангу 
І. Прохватиловим 
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Фото Д.43. Підводний човен № 9 “Рабочий” (колишній “Ерш”) 

 

 
Фото Д.44. Підводний човен № 16 “Металлист”, тип АГ-21 
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Рис. Д.2. Індивідуально-

рятувальний апарат Девіса. 
1. Дихальна трубка з загубником. 2. Ремені 

для кріплення. 3. Кисневий балон. 4. 

Гумова площина для гальмування 

зринання. 5. Дихальний мішок 

Рис. Д.3. Індивідуально-
рятувальний апарат Э-1. 

1. Трубка вдоху. 2. Клапанна коробка. 

3. Трубка видоху. 4. Дихальний мішок з 

коробкою поглинача. 5. Поясний ремінь. 

6. Кисневий балон. 
  

 
Фото Д.45. Гідрокомбінезон 
водолаза-розвідника РОП та 

надувна шлюпка з аеростатної 
тканини для плавання 

Фото Д.46. Водолаз-розвідник 
РОП у водолазному спорядженні 

ИСА-М-43 
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Фото Д.47. Дихальний апарат ИСА з гідрокомбінізоном ТУ-1,  

що були на озброєнні водолазів-розвідників РОП 
 

 
Фото Д.48. Водолази-розвідники РОП у спеціальному спорядженні для 

ведення розвідувально-диверсійних дій 
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Додаток Е. 
 

Створення та розвиток частин спеціального призначення розвідки 

Чорноморського флоту у 1953–1992 роках 

 

 
Фото Е.1. Острів Первомайський – місце постійної дислокації частин 

спеціального призначення розвідки Чорноморського флоту 
 

  
Фото Е.2. Генерал-майор Намгаладзе 

Дмитро Багратович 
Фото Е.3. Капітан 2 рангу 

Бризгалов Олександр 
Олександрович  
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Фото Е.4. Капітан 1 рангу  

Яковлєв Євген Васильович 
Фото Е.5. Капітан 2 рангу Алексєєв 

Іван Онуфрійович  

  
Фото Е.6. Капітан 2 рангу  
Попов Борис Андрійович, 
командир 17 ОМбр СпП  

(1973–1974 рр.)  

Фото Е.7. Капітан 1 рангу 
Кржижановський Владислав Іванович, 

командир 17 ОМбр СпП  
(1974–1978 рр.) 

  
Фото Е.8. Капітан 1 рангу 

Качетигов Владимир 
Сергійович,  

командир 17 обр СпП  
(1978–1983 рр.)  

Фото Е.9. Капітан 1 рангу  
Ларін Віктор Семенович,  

командир 17 обр СпП  
(1983–1988 рр.) 
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Фото Е.10. 
капітан 1 рангу 

Карпенко Анатолій 
Леонідович  

Фото Е.11. Загін водолазів-розвідників 17 обр 
СпП на чолі з капітаном 1 рангу А. Карпенком  

під час святкування Дня ВМФ СРСР.  
Севастополь, кінець 1980-х рр. 

 

  
Фото Е.12. Водолазний апарат 

регенеративний ВАР-52 
Фото Е.13. Індивідуальний 

дихальний апарат водолазів-
парашутистів ИДА-58-П 
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Фото Е.14. Підводний засіб руху “Сирена”. Кінець 1950-х рр. 

 

 
Фото Е.15. Підводний засіб руху “Протей-2”. 

 

 
Фото Е.16. Підводний засіб руху “Протей-М”. 
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Фото Е.17. Надмалий підводний човен “Тритон 1М”.  

Експозиція Воєнно-морського музейного комплексу “Балаклава” 

 

 
Фото Е.18. Надмалий підводний човен “Тритон 1М”  

на автопричепі з екіпажом 
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Фото Е.19. Надмалий підводний човен “Тритон-2” на автопричепі 

з екіпажом 

 

 
Фото Е.20. Водолази-розвідники на підводному засобі руху “Сирена-УМ”. 
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Фото Е.21. Спеціальний підводний 

пістолет (СПП-1) 

Фото Е.22. Автомат підводний 

спеціальний (АПС) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото Е.23. Міна типу УПМ Фото Е.24. Водолаз-розвідник 

транспортує міну типу УПМ 

 

  
Фото Е.25. Штатний ніж 

водолаза-розвідника 
Фото Е.26. Ніж водолаза-
розвідника уніфікований 
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Фото Е.27. Водолаз-розвідник з парашютом ПВ-3 и контейнером 

в літаку АН-12 
 

 
Фото Е.28. Водолаз-розвідник з контейнером після приводнення 

 


