ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
13 жовтня 1943р.

-

наказ Народного Комісара Оборони СРСР № 00132 про створення у
складі авіації дальньої дії (далі - АДД) трьох авіаційних полків нічних
мисливців - блокувальників дальньої дії (далі - ап нмб ДД) (111, 112 та
113 ап нмб ДД)

18 жовтня 1943р.

-

Директива ГШ ЧА 1 орг.10/140621 про формування при управлінні 4
гвардійського авіаційного корпусу ДД (дальше – гв. ак) 113 ап нмб ДД,
2-х ескадрильного складу

01 листопада 1943р.

-

наказ командира 4 гв. ак ДД (польова пошта 21279) № 0063 про
формування 113 ап нмб ДД (польова пошта 13656) на літаках А-20 - ж
«Бостон» (виробництво США) на аеродромі Кратово
командиром полку був призначений гвардії підполковник ДЄДОВДЗЯДУШИНСЬКИЙ Михайло Іванович, начальником штабу – гвардії майор
ПЛЯЦЬКОВСЬКИЙ Семен Львович, начальником політвідділу – гвардії
майор ПРЯХІН Петро Семенович
1 листопада – День створення полку

04 листопада 1943р.

-

наказ командира 113 ап нмб ДД № 01 про початок формування полку

04 грудня 1943р.

-

наказ командира 4 гв. ак ДД № 085 про закінчення формування полку

10 січня1944р.

-

наказ НКО СРСР № 001 про перетворення 113 ап нмб ДД в 27
гвардійський авіаційний полк дальньої дії
(27 гв. ап ДД) зі збереженням функцій полку нічних мисливців блокувальників

18 січня 1944р.

-

Директива штабу 18 ПА № 98 сс про перейменування
27 гвардійського бомбардувального авіаційного Брестського полку у
складі 3-ох - ескадрилій на літаках

10 квітня 1944р.

-

Б - 25

перебазування полку на аеродром Новогудіно (Сичевський район,
Смоленська область)

06 травня 1944р.

-

початок бойових дій полку (бомбардування артилерійських позицій та
кораблів ворога в районі м. Севастополь)

11 травня 1944р.

-

перший бойовий виліт полку на нічне «полювання» (Білорусь)

12 травня 1944р.

-

перший бойовий виліт полку на блокування аеродрому (Львів)

06 червня 1944р.

-

перебазування полку на аеродром Івангород (Уманський район
Черкаської області УРСР)

10 серпня 1944р.

-

наказ НКО СРСР № 0250 про присвоєння полку почесного звання
«Брестський»

12 вересня 1944р.

-

наказ командира 27 гв. ап ДД № 095 про отримання гвардійського стягу

28 вересня 1944г.

-

перебазування полку на аеродром Вінниця (УРСР)

19 лютого 1945р.

-

перебазування полку на аеродром Мелець (Польща)

01 квітня 1945р.

-

полк почав свою дію в складі 14 гвардійської бомбардувальної авіаційної

дивізії (далі – гв. бад)
16 - 25 квітня 1945р.

-

полк у складі 14 гв. бад приймав участь у прориві оборони ворога на
берлінському напрямку під час взяття м. Берлін

В період з 6 травня 1944р. по 6 травня 1945р. полк зробив 634 бойових вильотів з нальотом 2396
годин, у тому числі на «полювання» - 233, на блокування – 212, на придушення засобів ППО-25, на
бомбардування – 134 та на розвідку погоди – 28 бойових вильотів.
Під час ведення бойових дій полком було знищено: збито - 8 літаків супротивника; пошкоджено - 2
літаки, підпалено на аеродромі – 5 літаків супротивника; підпалено - 9 складів пального; 32
залізничних ешелони, 33 автоколони; 42 автомашини; підірвано - 4 склади боєприпасів; підлягли
бомбардуванню - 7 ворожих потягів; придушено та знищено - 21 позиція зенітної артилерії, 90
прожекторів.
За героїзм, проявлений в бойових діях з ворогом, 4 військовослужбовці полку стали Героями
Радянського Союзу:
КРАПИВА

Микита

ВЕРБИЦЬКИЙ

Олександр

Андрійович
Євлампійович

ПЕТРУШЕВИЧ

Василь

Васильович

СТАРЖИНСЬКИЙ

Іван

Ілліч

229 чоловік були нагороджені бойовими орденами та медалями. В полку за всі роки його існування
проходило службу 14 Героїв Радянського Союзу, у тому числі двоє Дворазово Герої:
ТАРАН

П.А.

ОСИПОВ В.Н.
Усього бойових втрат за всю війну: літаків – 9,

25 – чоловік, з них

льотчиків – 8, штурманів – 8, стрільців - радистів – 8, авіатехніків – 1.
15 січня 1946р.

-

дійсне найменування полку було змінено на 199 ОДРАП

25 травня 1946р.

-

перебазування полку на аеродром Умань (Черкаська область УРСР)

25 червня1950р.

-

назва полку була змінена на окремий
гвардійський далекорозвідувальний авіаційний Брестський полк ДА (в
складі 43 Повітряної Армії Дальньої авіації (далі – ПА ДА) на літаках Б25)

25 червня 1950р.

-

перебазування полку на аеродром Бердичів (Житомирська область УРСР)

22 листопада 1953р.

-

перебазування полку на аеродром Узин (Білоцерківський район,
Київської області УРСР)

05 жовтня 1955р.

-

перебазування полку на аеродром Полтава (УРСР)

01 жовтня 1956р.

-

полк розпочав переозброєння на літаки Ту-16р

03 квітня 1958р.

-

перебазування полку на аеродром Моздок ( Північно -Осетинська АРСР)

-

перебазування полку на аеродром Ніжин

01 жовтня 1964р.

-

полк розпочав переозброєння на літаки Ту-22р

01 жовтня 1967р.

-

Командувач ДА маршал авіації АГАЛЬЦОВ вручив Пам'ятний Стяг ЦК

липень

1962р.

КПРС Президії Верховної Ради СРСР та Ради Міністрів СРСР, як кращому
полку

1972р.

-

в полку була опанована дозаправка пальним у повітрі

1975р.

-

полк було оголошено відмінним

З 03 травня 1992 року полк було підпорядковано МО України.
12 травня1992 року особовий склад полку прийняв присягу на вірність народу України.
З 31 грудня 1996 року полк було переформовано в 18 окрему дальню розвідувальну авіаційну
ескадрилью.
30.11.1999 року 18 окрема дальня розвідувальна авіаційна ескадрилья розформована на підставі
Директиви МОУ № 15/1/0150 від 30.04.1999 року.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України « Про створення Спеціального
авіаційного загону Міністерства надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків

Чорнобильської

катастрофи»

від

22

лютого

1999

року

№

242

відбулося

формування військової частини Д 0170.
Відповідно до наказу

Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про здійснення організаційноштатних

заходів

08.11.2005

року

у

організаційних
№

320

структурах,

відбулося

підпорядкованих

формування

Спеціального

МНС

України»

авіаційного

від

загону

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України.
Червень 1999р. - грудень 2005р. - Військова частина Д0170 (Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи).
Грудень 2005р. - травень 2013р. - Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту МНС України (Міністерство надзвичайних ситуацій України).
Травень 2013р. - по теперішній час - Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту ДСНС України (Державна служба України з надзвичайних ситуацій).

