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Після Другої світової війни сталінське керівництво Радянського 

Союзу сподівалося встановити свій контроль у країнах, звільнених 
радянською армією, привести до влади комуністичні уряди і в такий спосіб 
створити навколо себе зону дружніх і залежних від СРСР держав. В той 
час британський прем’єр-міністр У. Черчилль стверджував: «Радянський 
Союз відокремив Східну Європу від усього світу «залізною завісою». Він 
запропонував об’єднатися і створити «асоціацію народів, котрі розмов-
ляють англійською мовою», яка б володіла ядерною зброєю і могла 
розраховувати на військову перевагу над противником [2, с. 213]. Ця 
промова вважається початком «холодної війни». Вранці 16 жовтня 1962 
року, радник з національної безпеки М. Банді повідомив Президента США 
Дж. Ф. Кеннеді, про те, що американська розвідка виявила на Кубі 
радянські ракети. Всього в 145 км від території США. Це стало початком 
Карибської кризи або Кубинської ракетної кризи (як вона називається в 
американській історіографії), яка ледь не призвела до початку ядерної 
війни [1, с. 67]. 

Одним із учасників такої масштабної події у всесвітній історії був 
наш земляк, житель Уманщини – Тодорчук Євген Якимович. Він 
народився 5 січня 1939 р. в селі Христинівка Черкаської області в сім’ї 
колгоспників. Батько закінчив фельдшерські курси в Києві та працював у 
селі ветеринаром. Мати все життя трудилася на полі. Сім’я Тодорчуків – 
велика та дружня. Старший брат, батько, дядько брали участь в Другій 
світовій війні. На щастя, всі повернулися додому живими. 

Євген Якимович закінчив Христинівську середню школу. Ще 
змалечку звик до праці. Навчальний заклад відвідував зранку, а після обіду 
виконував всі домашні роботи. Після закінчення школи вступив до 
Житомирського воєнного училища. Юнак мріяв стати військовим. Там 
Євген Якимович отримував стипендію, а також одяг та харчі. Його друзі 
розійшлися по світу. Одні навчалися на льотчиків, інші – на водолазів, 
треті – працювали у команді космонавтів. Після закінчення училища, 
Євген Якимович потрапив в Уманський гарнізон під номером 83/216, де 
працював старшим техніком апаратури. Військова частина знаходилася в 
лісі під Гайсином. Даний підрозділ охороняв повітряний простір держави. 

Після першого року перебування в Умані, Євген Якимович був 
направлений для подальшого проходження служби на Кубу. Влітку 1962 р. 
їх відправили на Уманський полігон, а через деякий час пройшов комісію в 
Києві. Особовий відділ підтвердив, що з документами все гаразд, тому вся 
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група, що проходила перевірку в Києві, вирушила до Ленінграда, звідки на 
кораблях прибули на Кубу. Із своєї частини Євген Якимович був один і 
потрапив в Сталінградську дивізію, де служили земляки з Уманщини. З 
полку взяли тільки його одного тому, що стан здоров’я дозволяв 
проходити службу у відповідній кліматичній зоні, а також він був 
прекрасним фахівцем-техніком. 

Про обстановку на Кубі Євген Якимович чув, проте, що саме туди їх 
везуть не знав. Він відчував, що це точно «гаряча точка». Комісія «вологих 
тропіків», перевірка документів особовим відділом – все це стало 
причиною для хвилювань, а результат не змусив чекати. 

На острів з Радянського Союзу прибули військові фахівці, але з 
метою конспірації всі носили цивільний одяг. Ще в СРСР їх зібрали, 
переодягнули і з валізою речей перевезли на Кубу. Кожен із них був 
фахівцем у військовій справі. Усі військові були поділені на полки та 
дивізіони. Євген Якимович належав до полка і очолював перший цех по 
ремонту та експлуатації ракетного устаткування. Ще був другий цех – 
механічний. Дивізіони розташовувались в різних містах. Євген отримав 
можливість та доступ оглядати всі дивізіони. Частини були розміщені одна 
від одної по колу на відстані 100–120 км. Один раз в місяць він об’їжджав 
всі дивізіони машиною, котра була обладнана для ремонту артилерійської 
зброї і виконував всю роботу, яку доручали. Після повертався назад в 
бригаду, де були одні військові. Начальник бригади – полковник Гончаров, 
начальником 1 і 2 цеху був Семенов, а головний інженер – Степанов. 
Тільки полковнику дозволялось виїжджати в місто за продуктами на 
машині, всі інші залишались в частині. «До цього моменту я з ними був не 
знайомий, бо вони належали до Сталінградської бригади, а я – до 
Київського воєнного округу, хоча служив в Уманському полку. Жили в 
дерев’яних будинках без вікон і без дверей, які самі собі складали. На 
острові було багато комарів, москітів, тому на ліжко давали спеціальний 
накомарник. Спочатку «воювали» з комарами, потім лягали відпочивати», – 
згадує пан Євген Якимович. 

Увесь повітряний простір острова був перекритий потужними 
авіаційними ракетами, підводним, надводним флотом. Всі були напоготові. 
Основне завдання: «Щоб не пролетів ні один літак», – тобто не допустити 
ворога на територію Куби. Кожен працював на своїх робочих місцях. 
Хтось займався ремонтом, хтось керував штурвалом, а ще були оператори, 
дизелісти, які забезпечували роботу командного пункту. Зустрічалися 
поодинокі випадки, коли збивали літаки США, які здійснювали розвідку 
даної території. 

Найбільше Євгену Якимовичу запам’яталося місцеве населення, яке 
проживало поблизу їхньої частини. Вражала єдність нації, дружелюбність, 
вміння допомагати один одному. Це було згуртоване суспільство, з якого 
нам варто брати приклад. Жодних проблем у спілкуванні з місцевими не 
виникло, оскільки більшість молодих кубинців навчалися в СРСР і знали 
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російську, а деякі навіть українську. «Я ніколи не забуду того, що було на 
Кубі», – промовив Євген Якимович, витираючи сльози з обличчя. 

Вмілий майстер, неперевершений спеціаліст тужив за рідною 
домівкою. Вдома залишилось найдорожче – сім’я. Їм дозволяли 
листуватись. Писав листи за адресою: м. Москва, 427. З острова 
передавали їх через посольство, а з столиці далі відсилали. Через рік, у 
1963 р., повернулися в Україну. По дорозі отримали завдання: нікому 
нічого не розповідати про те, що робилося на о. Куба. Впроваджувалась 
програма «Секретність операції на 50 років». 

Тодорчук Євген Якимович – воістину герой. Прослужив в Умані з 
перервами 20 років. Закінчив службу із званням майора. Побував на 
о. Куба, в Єгипті, Середній Азії. У свої 75 років має власну військову 
присягу: «Якщо я порушу присягу, то нехай мене покарає сувора кара і 
«призріння» народу». 
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