
Волинянину Володимиру Ковалю, 
уродженцю Камінь-Каширського 
району, в далекому 1966 році впер-
ше в історії військово-морського 
флоту довірили здійснити безпре-
цедентний перехід на підводному 
човні з Північного на Тихий океан 
навколо Південної Америки. По-
дорож була нелегкою, адже 40 
тисяч кілометрів довелося долати 
без жодного зв’язку з зовнішнім 
світом. Однак молодецького азарту 
й ентузіазму вистачило для всієї ко-
манди зі ста осіб, щоби витримати 
засекречену мандрівку. Вже зараз 
Володимир Іванович — сивочолий 
дідусь, а у минулому — справжні-
сінький герой, який має що розка-
зати дітям і внукам, бо здійснив те, 
що колись вважалося неможливим. 
Як жилося морякам на підводному 
човні, як вони долали перешкоди 
з айсбергів, пан Коваль розповів 
«Відомостям». 

Почав свою військову кар’єру 
Володимир Іванович у 1960 році 
з армії, точніше, з Балтійського 
флоту. Згодом його направили на 
Північний флот, де йому довелося 
освоювати занурення спочатку на 
дизельному, а згодом і на атомному 
підводних човнах. 

У 66-му молодого Коваля спро-
вадили в експериментальне секрет-
не навколосвітнє плавання. 

— Зараз це вже не секрет, але 
тоді то було державне завдання — 
щоб військові Північного флоту пе-
регнали підводний човен із Барен-
цового моря до берегів Камчатки. 
Можна було, звичайно, перегнати 
його через Берингову протоку. Це 
було б легше, але, по-перше, ми ні-
коли до цього не ходили на підвод-
ному човні до Південного полюса, 
де айсберги, мис Вогняна Земля. 
По-друге, ми паралельно проводили 
ще наукову роботу: кожні 20 хви-
лин визначали, у яких широтах якої 

температури вода, де які течії. Дані 
вносили на карту, тому якщо, не дай 
Боже, війна, то ця інформація вже 
є у військових. Ми були першими у 
світі, хто це зробив. Приємно, адже 
саме з наших човнів почав розши-
рюватися Тихоокеанський флот, 
який на сьогодні є найсильнішим у 
Росії, — розповів підводник. 

Далека мандрівка поклала на 
плечі 25-річного чоловіка чимало 
обов’язків, адже він був старшиною 
команди трюмних машиністів, які 
відповідали за «живучість» човна. 

— Наша команда відповідала за 

життя: ми забезпечували занурення 
човна, його підйом, ремонт, відпо-
відали за те, щоб люди не загинули, 
— каже Володимир Іванович. — Ми 
були в системі дивізіону живучості, 
де ще, крім нас, були рефрежира-
торники, які виготовляли прісну 
воду. Бували випадки, що доводи-
лося ремонтувати компресор. Якби 
ми його не полагодили, довелося б 
підійматися на поверхню та верта-
тися додому, бо зрозуміло, що без 
стиснутого повітря нам не вдалося 
б продовжити нашу мандрівку. За це 
мене нагородили орденом Червоно-

го Прапора. 
Підводний човен, за словами 

пана Коваля, був невеликим — за-
вдовжки трохи більше ста метрів, а 
заввишки такий, як чотириповер-
ховий будинок. Усього в навколо-
світню подорож на ньому відрядили 
майже 110 чоловік. Пливли без зупи-
нок. Тож шлях у 40 тисяч кілометрів 
від Баренцового моря через береги 
Великобританії, екватор, Південну 
Америку зі сходу, мис Вогняна Зем-
ля, Південну Америку вже з заходу, 
знову екватор, Японію і Камчатку 
підводники подолали майже за два 
місяці. 

— Минули всі пори року. Ви-
йшли взимку, перетнули екватор, а 
там уже літо. На Південному полюсі 
почалась осінь, а перепливши еква-
тор, до Камчатки, потрапили у вес-
ну, — повідав військовий. 

Човен плив на глибині 100–150 
метрів, зіткнень, на щастя, не було, 
бо добре працювали акустики, 
які прослуховували шум води й 
об’єктів, що неподалік. 

Найнебезпечніше, пригадує під-
водник, було біля Південного полю-
са, де лід та айсберги. 

— На щастя, ми йшли за торго-
вим судном. Акустики чули, куди 
рухається корабель, і ми пливли за 
ним. Капітан корабля, очевидно, 
знав, що за ним іде підводний човен, 
тому далеко обминав айсберги, і нам 
вдалось уникнути зіткнення з ними. 
Розійшлися з судном ми у протоці 
Дрейка, де айсбергів уже не було, — 
ділиться спогадами Володимир Іва-
нович. 

Увесь цей час ніхто з рідних пана 
Коваля не знав, куди саме його від-
правили. 

— Треба було забезпечити та-
ємність. Коли я пішов у плавання, в 
мене народився син, а дружина на-
віть не знала, коли я вернусь. Нам 
просто сказали повідомити сім’ї, 
щоб чекали дзвінків, коли ми повер-

немося, — розповів моряк. 
— Який побут на підводному 

човні? — цікавимось у Володимира 
Коваля. 

— Човен був розділений на 
дев’ять відсіків: в одному — дизелі, 
в другому — турбіни, реактори, — 
пригадує підводник. — Окремо була 
столова. Офіцери мали свою кают-
компанію, де їли та відпочивали, у 
моряків теж був свій відсік. Поки 
одна зміна спить, то інша чергує. 
Важко було і водночас цікаво. Жи-
лося непросто, бо вікон немає, хоча 
дехто вважає, що вони там є. То тіль-
ки у фільмах таке показують. Зв’язку 
з зовнішнім світом не було, за весь 
час ми лише кілька разів таємно пі-
діймалися на поверхню, щоб переда-
вати радіосигнал. Але нас тішило те, 
що навколосвітню подорож на під-
водному човні ми здійснюємо пер-
шими: до нас ще жодна команда не 
подолала такого шляху без зупинок, 
навіть американцям втерли носа. 

Ірина КОСТЮК 
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Події

Середня пенсія на Волині — 
1308 гривень 
Як інформує Головне управління Пенсійного 
фонду України у Волинській області, за січень–
липень цього року власні надходження до 
ПФ сягнули 1,3 мільярда гривень, що на 19,5 
мільйона більше планових призначень. У цілому 
власні доходи становлять 50%. На 1 липня 2013 
року середній розмір пенсій (разом цивільних і 
пенсіонерів силових структур) становив 1308,18 
гривні. 

У ковельського приватника 
забрали 10 тис. га лісу 
У Ковельського спеціалізованого 
лісогосподарського приватного акціонерного 
товариства «Тур» забрали 10 тисяч гектарів лісу. 
Відповідне розпорядження підписав голова 
Волинської ОДА Борис Клімчук. Угіддя перейшли 
до ДП «Ковельське лісове господарство». Зелені 
площі передали для ведення лісового господарства. 
Йдеться про ліси, розміщені на території Поворської 
сільської ради Ковельського району. 
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Телегід

06:00, 08:00 Т/с «Милосердя» 
07:05, 19:30, 23:20 ТСН: «Телевізій-

на служба новин»
07:40 «Економічна правда»
09:50, 17:10 Т/с «Сила. Повернен-

ня додому» 
11:50 Х/ф «Москва сльозам не 

вiрить» 
15:00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45, 03:15 «ТСН. Особливе»
20:15 Т/с «Скліфосовський - 2» 
22:15 «Гроші»
23:35, 03:40 Т/с «Гра престолів» 


00:45, 01:30 Т/с «Болота» 
02:15, 02:45 «Маша і моделі - 2»
04:35 Х/ф «Біле сонце пустелі»

05:35 Т/с «Сімейний детектив»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 

Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Ключі від щастя»
13:00 «Судові справи»
15:10 «Сімейний суд»
16:05 «Жди меня»
18:00 Т/с «Два кольори при-

страсті»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серафіма Прекрасна»
23:40 Т/с «Мар’їна роща»
01:35 Т/с «Менти. Таємниці 

великого міста»

06:05 «Чужі помилки. Кошмар на 
вулиці Фестивальній»

06:50, 16:00 «Все буде добре!»
08:45, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:00 «Зіркове життя. Слава в об-

мін на родину»
11:00 «Зіркове життя. Теща щастю 

не завада»
12:00 Х/ф «Четвер - 12-е» 
13:50 «Холостяк»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-5 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Зіркове життя. Фатальне 

кохання холостяків»
23:20 «Битва екстрасенсів»
00:20 «Друге пришестя Ванги»
02:25 Т/с «Доктор Хаус» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Світанок
06:50 Т/с «Таксі»
07:10 Т/с «Леся+Рома»
07:45 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:15, 13:00 Т/с «Мисливці за 

діамантами»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:20 Т/с «Картина крейдою»
03:45 Х/ф «10 000 років років до 

н.е.» 

06:10 Т/c «Охоронець» 
07:00, 17:00, 19:00, 03:25 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10, 14:10, 21:40 Т/c «Слід» 
10:00 Т/c «Ми оголошуємо вам 

війну» 
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
17:10 Т/c «Життя як воно є» 
19:20, 03:45 «Говорить Україна»
20:00 Т/c «П’ятницький. Глава 

друга» 
23:10 Х/ф «Живцем не брати» 
01:20 Х/ф «Поліція Маямі: Відділ 

моралі» 
04:20 «Нехай говорять»
05:10 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
10:15 Х/ф «У пошуках скарбів 

Тамплієрів» 
12:10 «Штучки»
13:50 «КВК- 2013»
16:10 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Штучний розум» 
01:00 Х/ф «Моє велике грецьке 

літо» 
02:30 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:35, 18:15, 21:40 «Маски-шоу»
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00 Т/с «Чоловіча робота» 
17:00 Т/с «Кодекс честі-5» 
18:40 «ДжеДАІ»
19:00 Т/с «Інспектор Купер» 
21:00 Новини 2+2
22:05, 01:45 Х/ф «Супертан-

кер» 
23:55 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
03:10 Х/ф «Дорога на Січ» 
04:30 Д/п «Повернення в отчий 

дім» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 03:30 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 02:00 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 02:50 «Слід»
14:55, 23:10 «Істина десь поруч»
15:15 Х/ф «Гараж»
17:00 Вечірні новини
17:20 Т/с «Жіночий лікар»
18:05, 00:20 «Давай одружимося!»
19:00, 23:25 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Однолюби»
22:20, 04:05 Т/с «Група «Zeta»
01:15 «Доки всі вдома»

05:40, 06:25 Teen Time
05:45 «Пекельне побачення»
06:30 Аферисти
07:30, 19:00 Репортер
07:40 Кабриолето
09:25 Х/ф «Ван Хельсинг»
12:05, 17:55 Т/с «Татусеві дочки»
13:25, 14:30 Kids Time
13:30 М/с «Аладдін»
15:00 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор
23:10 Т/с «Закрита школа» 
01:25 Т/с «Купідон»
02:10, 03:00 Т/с «Дружна 

сімейка»
02:55 Служба розшуку дітей

06:00, 05:10 Руйнівники міфів
08:20, 12:30 Найнебезпечніші 

тварини
09:10, 13:20 Сучасні дива
10:00, 14:10 Загадки планети
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40, 22:50 Життя
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20 Надзвичайні історії
18:10, 22:00 У пошуках істини
21:10 Гучна справа
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Скарб.ua
02:10 Борджіа: історія клану
03:50 Смартшоу
04:20 Містична Україна

06:50 Х/ф «Вантаж без марку-
вання» 

08:25 «Агенти впливу»
09:25, 05:10 «Правда життя»
09:55 Х/ф «Живий»
11:45 Т/с «Загадка для Віри» 
15:20 Т/с «По гарячих слідах»
19:00, 01:30, 04:40 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
21:30 Т/с «Тіло як доказ - 2» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 8» 
23:30 Т/с «Менталіст - 4» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
02:00 Х/ф «Зворотного шляху 

немає». 1 с. 
03:05 Х/ф «Розмах крил» 

05:45 Радянські мультфільми
10:00 Х/ф «Дивися в обоє!»
11:25 Т/с «Сталін. LIVE»
13:15, 20:00 Т/с «Червона 

капела»
15:05 Х/ф «Я вас дочекаюся»
16:20 Х/ф «Слово для захисту»
18:10 Х/ф «Дитина до листопада»
21:50 Х/ф «Поїзд поза роз-

кладом»
23:20 Х/ф «Особливо небез-

печні»
00:45 Х/ф «Місія в Кабулі»
03:00 Х/ф «Чужа рідня»
04:35 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
08:55 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:40 Т/с «Половинки» 
14:05 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
15:00 Богиня. Нова колекція
17:00 У ТЕТа пара
18:15 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Дайош молодьож!
21:05, 22:30 ТЕТ-Інтернет
21:35 Бульдог Шоу
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:10 Т/с «Американська історія 

жаху» 
01:00 Х/ф «Брудний негідник 

Шейм» 

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:25 Мультфільми
10:15, 11:00 Школа доктора 

Комаровського
11:25, 15:00 Справа смаку
12:25, 17:00 Жіноча форма
16:00, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
19:00 Дивовижний дизайн
19:55 Квадратний метр
20:45, 01:10 Глянець
23:40 Попелюшка для Баскова
01:55 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 17:35, 01:20 

Новини
06:15 Док. фільм «Великі битви. По-

встання селян Уота Тайлера»
07:15 Хочу все знати
07:30 «Я крокую по Москві». Фільм 

про фільм. 1 ч.
08:20 «Я крокую по Москві». Фільм 

про фільм. 2 ч.
08:45 Корисні поради ПЕРШИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Без цензури
09:45 Головний аргумент
10:10 Нехай Вам буде кольорово!
11:25 Фольк-music
12:30 Криве дзеркало
14:15 Право на захист
14:35 Темний силует
14:45 Вікно в Америку
15:05 Життя на рівних
15:25 Дорослі ігри
16:30 Сільрада
16:45 Агро-News

17:00 Останнє попередження
17:25 Економічна перспектива
17:55 Легка атлетика. Чемпіонат 

світу
21:00 Підсумки дня
21:25 «Я тебя по-прежнему 

люблю». С.Ротару
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Від першої особи
23:55 Худ. фільм «Чаклунка». 21 с.
01:40 Про головне
02:00 Легка атлетика. Чемпіонат 

світу
04:45 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк
05:35 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 12 серпня

Волинянин здійснив навколосвітню подорож 
на підводному човні 


