
КОНЮХОВ Станіслав Миколайович

3 квітня 2011 року пішов з життя Герой України, Ге не-
раль ний-конструктор – Генеральний директор – науко-
вий керівник КБ «Південне», академік Національної ака-
демії наук України, віце-президент Міжнародної академії 
астронавтики, лауреат Державної премії СРСР, Держав-
ної премії України, Заслужений машинобудівник Украї-
ни, доктор технічних наук, професор Станіслав Микола-
йович КОНЮХОВ. 

Станіслав Миколайович був блискучим організато-

ром, досвідченим професіоналом, взірцем самовіддано-

го і чесного служіння Вітчизні. Відповідальність, чес-

ність, справедливість і принциповість були відмінними 

рисами і змістом всього життя С. М. Конюхова. 

Його високий професіоналізм і цілеспрямованість, 

самовідданість і величезна працьовитість, вміння згур-

тувати навколо себе однодумців і колег прославили 

Дніпропетровщину як космічну столицю України й 

один із провідних світових центрів виробництва кос-

мічної техніки. 

Разом з Михайлом Янгелем та Володимиром Уткіним 

він стояв біля джерел створення ракетно-космічної галузі. 

Під його безпосереднім керівництвом створені ракети-

носії «Циклон», «Зеніт» і «Дніпро». За допомогою цих уні-

кальних носіїв здійснено запуски безлічі космічних апа-

ратів серії «Космос» та «Інтеркосмос», вирішено багато 

наукових, народногосподарських і оборонних завдань.

С. М. Конюхов керував створенням космічних апа-

ратів військового, наукового і народногосподарського 

при  значення типу «Цілина», «Океан» і «Інтеркосмос», 

при значених у тому числі для дослідження Сонця. За 

його безпосередньої участі у стислі терміни були розро-

блені і виведені на орбіту космічні апарати серії АУОС, 

«Океан», «Січ», «Єгиптсат» та інші. Впроваджено міжна-

родні проекти «Морський старт» та «Наземний старт», 

реалізується програма «Циклон-4». 

Він виховав цілу плеяду вчених, проектантів, кон-

структорів, випробувачів, виробників, залишивши по 

собі унікальну ракетно-космічну школу світового рівня.

Неоціненним є внесок С. М. Конюхова у формування 

й зміцнення позиції України, як однієї з провідних ра-

кетно-космічних держав світу. Він є одним з авторів На-

ціональної космічної програми України.

До свого професійного свята і до 74-го дня народжен-

ня він не дожив лише 10 днів. 

Він був сильним, мужнім, цілеспрямованим і непо-

хитним. Про таких, попри поважний вік, кажуть «помер 

на злеті».

Станіслав Конюхов – це людина-епоха. Його ім’я на-

віки залишиться в історії нашої країни, в історії світово-

го ракетобудування, у серцях тих, хто його знав. 

Висловлюємо співчуття рідним, близьким, друзям і 

колегам Станіслава Миколайовича Конюхова. Підтри-

муємо вас у важку хвилину, поділяємо ваше горе і біль 

тяжкої непоправної втрати. 

Схиляємо голову, віддаючи данину пам’яті С.М. Ко-

нюхову. Хай буде пухом йому земля, на якій він трудив-

ся, а світла пам’ять про нього залишиться в наших серцях.

З величезною повагою і скорботою

В. Ф. Янукович, В. М. Литвин, М. Я. Азаров, Л. Д. Кучма, 

Б. Є. Патон, В. П. Горбулін, А. П. Клюєв, Я. С. Яцків, 

Ю. С. Алексєєв, О. Ю. Вілкул, Є. Г. Удод, І. І. Куліченко, 

О. В. Дегтярев, В. А. Щеголь, В. В. Пилипенко, О. В. Пили-

пенко, О. М. Мащенко, Є. В. Курячий, В. Г. Василина, 

В. М. Шнякін, А. І. Шевцов, І. І. Загора, О. С. Качура, 

М. В. Поляков, А. Ф. Булат, В. Ф. Литвин, В. М. Сергієнко


