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ÄÒÑÀÀÔ, ïðàâîíàñòóïíèêîì ÿêîãî º Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ    
îáîðîí³ Óêðà¿íè, íà ïðîòÿç³ 85 ðîê³â ñâîãî ³ñíóâàííÿ çàâæäè 
áóëî íàä³éíîþ îïîðîþ äåðæàâè â ïàòð³îòè÷íîìó ³ ô³çè÷íîìó 
âèõîâàíí³ ìîëîä³, ï³äãîòîâö³ ¿¿ äî ñëóæáè â Çáðîéíèõ Ñèëàõ, 
çàõèñòó Â³ò÷èçíè. 
Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ óìîâè ÷àñ³â        

ñòàíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, Òîâàðèñòâî çóì³ëî âèñòîÿ-
òè,  çáåðåãòè ñâî¿ áàçîâ³ ñòðóêòóðè, îñíîâíèé ìàòåð³àëüíèé ³              
êàäðîâèé ïîòåíö³àë, ïðîäîâæóº àêòèâíî âèêîíóâàòè ñâî¿ ñòàòóò-
í³ çàâäàííÿ.
Ñó÷àñíà ³ñòîð³ÿ ïîñòàâèëà ïåðåä íàìè, ÿê ³ ïåðåä óñ³ì íàðîäîì 

Óêðà¿íè, íîâèé âèêëèê. Ïîä³¿ íàâêîëî Êðèìó âèêëèêàþòü 
âåëèêå çàíåïîêîºííÿ çà ìèð ³ ñïîê³é ó öüîìó ðåã³îí³. Äåñòðóê-
òèâí³ ñèëè â êðà¿í³, ï³äáóðþâàí³ âîðîãàìè íàøî¿ äåðæàâíîñò³, 
íàìàãàþòüñÿ ïîñ³ÿòè ðîçëàä ì³æ ñõîäîì ³ çàõîäîì, ïîðóøèòè 
åêîíîì³÷íó ³ ïîë³òè÷íó ñòàá³ëüí³ñòü â êðà¿í³. Â³äêðèòà â³éñüêîâà 
àãðåñ³ÿ ç áîêó "ï³âí³÷íîãî ñóñ³äè" ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó ñàìå ³ñíó-
âàííÿ Óêðà¿íè ÿê íåçàëåæíî¿ óí³òàðíî¿ äåðæàâè.
Êåð³âíèöòâî ÄÒÑÀÀÔ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå ò³ëüêè ï³ä-

òðèìóº àãðåñèâí³ çàç³õàííÿ îô³ö³éíî¿ Ìîñêâè, à é ðîçì³ñòèëî 
íà ñâîºìó ñàéò³ çâåðíåííÿ äî ãðîìàäÿí Êðèìó, â ÿêîìó òåí-
äåíö³éíî, â íåêîðåêòí³é ôîðì³ äàºòüñÿ îö³íêà ïîë³òè÷íî¿   
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, ìîëîäü ï³âîñòðîâó â³äêðèòî ï³äáóðþºòüñÿ 
äî ñåïàðàòèçìó. Ââàæàþ, ùî Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ îáîðîí³ 
Óêðà¿íè íå ìàº ìîðàëüíîãî ïðàâà ³ íàäàë³ ïðàöþâàòè â ñêëàä³ 
Ì³æíàðîäíîãî Ñîþçó ãðîìàäñüêèõ îá'ºäíàíü "Ñï³ëêà 
äîáðîâ³ëüíèõ òîâàðèñòâ ñïðèÿííÿ àðì³¿, àâ³àö³¿ ³ ôëîòó  
Ñï³âäðóæíîñò³ íåçàëåæíèõ äåðæàâ", â ÿêîìó äîì³íóþ÷ó ïîçè-
ö³þ çàéìàº îáîðîííå Òîâàðèñòâî ÐÔ - äåðæàâè-àãðåñîðà.
Çàêëèêàþ êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â, øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â, âñ³õ  

÷ëåí³â ÒÑÎ Óêðà¿íè ³ íàäàë³  çáåð³ãàòè âèòðèìêó, çîñåðåäèòè 
ñâî¿ çóñèëëÿ íà ÿê³ñíîìó âèêîíàíí³ ñòàòóòíèõ çàâäàíü, çàáåç-
ïå÷åíí³ îðãàí³çîâàíîñò³ òà ïîðÿäêó â îðãàí³çàö³ÿõ, ñïîðòèâ-
íî-òåõí³÷íèõ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Ãîëîâà Òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ îáîðîí³ Óêðà¿íè 
Â³êòîð Ò³ì÷åíêî
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

15 февраля исполнилось 25 лет со дня завершения вывода 
советских войск из Афганистана. Эта дата заставила ещё раз 
вспомнить о людях, достойно выполнивших приказ Родины. Мне 
выпала честь представлять наше Общество на одном из таких 
мероприятий. Все было организовано по высшему разряду – 
поздравления местных руководителей, напутствие священни-
ка, искренние слова благодарности героям той необъявленной 
войны. И награды, награды, награды... под огромным баннером 
"Мы исполнили свой долг!"

За прошедшие годы множество языков стёрто до крови в 
прениях на тему - какой же была эта война… Что ж, как гово-
рится, каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. Смотрю 
на этих уже немолодых мужчин, и не даёт мне покоя мысль: "А 
как бы я повёл себя на их месте, оказавшись под обстрелом?"  
И низко кланяюсь им – вы заслужили глубочайшего уважения, 
вы действительно исполнили свой долг.

Но не  все из вас  ушли в запас, посчитав, что исполнили  свой 
долг. Рядом с нами много тех, кто, сняв погоны и сдав в арсенал 
личное оружие, остался в строю. Кто не сказал - все, я испол-
нил свой долг и не трогайте меня. Тех, кто живёт по принципу: 
"Сказала им Отчизна – вольно, но не сказала – разойдись!". Они 
передают свой огромный жизненный и армейский опыт моло-
дежи, они учат её быть настоящими патриотами, любить свою 
Родину невзирая ни на что. Это они идут на Майдан и возглав-
ляют самые стойкие и организованные сотни, это они первыми  
записываются в народное ополчение, это они обучают молодых 
патриотов умению обращаться с оружием и основам солдат-
ской премудрости.

Уверен - пока стоит в строю старая гвардия, Украина была, 
есть и буде

Зміст
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За сприяння Приморського районного осередку 
Товариства в Одесі функціонує унікальний центр 

патріотичного виховання

Виховуємо патріотів

О
деса…

За всю історію цього міста 
на його долю випало чимало 
випробувань. Та найбільше - в 

роки Великої Вітчизняної війни! Адже ли-
ше при його обороні і визволенні поля-
гли десятки тисяч бійців та офіцерів 
Радянської Армії. На їх честь після Пе-
ремоги спорудили Меморіальний комп-
лекс «Алея Слави», на якій розташовані 
пам’ятник Невідомому Матросу, брат-
ські могили, у яких покояться останки 
екіпажів 2 підводних човнів, що були під-
няті з морських глибин в середині 50-х 
років, а також десятки поховань радян-
ських воїнів, прізвища багатьох з яких 
викарбувані на гранітних плитах.

«На Пост №1 заступити!..»
Неподалік від цього священного для 

кожного одесита місця розташувався 
Одеський міський центр військово-па-
тріотичного виховання учнівської молоді 
«Пост №1». Він був створений в 1968 році 
як структурний підрозділ міського Пала-
цу дитячої та юнацької творчості. Сьогод-
нішній статус отримав у 2005-му. Зауважу, 
що аналогів цьому Центру в Україні немає..

-Він є позашкільним навчальним закла-
дом, на базі якого можуть створюватися 
гуртки, клуби та творчі об’єднання, де го-

ловним напрямком діяльності є військово-
патріотичне виховання молоді, - говорить 
його директор Олег Денисов. – Згідно з гра-
фіком, затвердженим департаментом освіти 
та науки Одеської міської ради, загальноос-
вітні навчальні заклади делегують до нашо-
го Центру своїх представників, які і несуть 
Почесну вартову службу біля пам’ятника 
Невідомому Матросу. Триває вона з 8. 00 
до 15. 00. У 8 змін. У кожній з них 5 чоловік: 
4 вартових – 2 дівчини і 2 юнаки, 1 – роз-
водящий. Протягом тижня почесну варту 
несе 41 учень.

Минулого року Посту №1 виповнилося 
45 років, і за цей час Почесну вахту пам'яті 
відбули понад 100 тисяч юних одеситів. 
Протягом 2005-2007 років проводилася 

Міжнародна акція «Вахта пам'яті», в рам-
ках якої майже 600 вихованців Одеського 
міського Центру побували в 13 містах-геро-
ях України, Росії та Білорусі, де вони несли 
Почесну вахту пам'яті біля Вічного вогню. 

Є при Центрі і рота Почесної варти, яка 
нараховує 30 юнаків та 10 дівчат. Всі, хто 
входить до неї, неабияк цим пишаються. 
Чому? Щоб відповісти на це запитання, 
достатнього хоча б раз побувати на захо-
дах, у яких Рота бере участь. А це, зокрема, 
міські урочистості з нагоди Днів Перемоги, 
визволення України, Одеси від німецьких 

загарбників, покладання вінків і квітів до 
пам’ятника Невідомому Матросу іноземни-
ми делегаціями, які відвідують місто.

В ті дні, коли старшокласники несуть По-
чесну варту, вони, звісно, не відвідують зви-
чайних уроків. Натомість вивчають в Цен-
трі предмет «Захист Вітчизни», ознайомлю-
ються з історією Великої Вітчизняної війни 
і Збройних Сил, займаються стройовою та 
вогневою підготовкою тощо.

«У співпраці з Товариством – 
 наша сила…»

-На базі Центру активно діє первинний 
осередок Приморської районної організа-
ції Товариства сприяння обороні України, 
що в Одесі, - розповідає її голова Володи-
мир Павловський. – Незважаючи на те, що 
понад 90 відсотків «особового складу» є 
учнями старших класів, він один з кращих 
у нашому районі.

У словах Володимира Олександровича 
нема ані найменшого перебільшення. На-
приклад, оборонці Одещини щороку про-
водять місячники оборонно-масової ро-
боти, присвячені Дням Перемоги і визво-
ленню Одеси від німецько-фашистських 
загарбників, а також Збройних Сил України 
і захисника Вітчизни. І жоден з них не обхо-
диться без активної участі вихованців Олега 
Володимировича. Вони, зокрема, допома-
гають в прибиранні місць поховання ра-
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дянських воїнів, відвідують колишніх фрон-
товиків, вітаючи їх зі знаменними датами. 

Сьогодні, на жаль, багато молодих лю-
дей недостатньо обізнані з подіями Вели-
кої Вітчизняної війни.

- Серед одеситів вистачає людей, які не 
знають навіть дати визволення міста від во-
рога, - продовжує Володимир 
Павловський. – Колись ми смі-
ялися, що деякі молоді амери-
канці вважали переможницею у 
Другій світовій війні не Радянську 
Армію, а американську. Сьогодні, 
коли спілкуєшся зі школярами, а 
то й їхніми батьками на тему ві-
йни, не смішно, бо і серед них не-
вігласів більш, ніж достатньо…

Тому, зважаючи на актуаль-
ність проблеми, військово-па-
тріотичне виховання підроста-
ючого покоління для активістів 
Товариства ще довго залишати-
меться одним із пріоритетних завдань. А от 
вихованці Центру, про який наша розпо-
відь, добре знають, кому саме зобов’язані.

-За перемогу над німецьким фашиз-
мом та його союзниками заплачено жит-
тями майже 30 мільйонів людей – грома-
дян колишнього Радянського Союзу, до 
складу якого входила і Україна, - говорить 
Борис Демидюк. – Сьогодні інші історичні 
реалії, немає СРСР. Але є Україна, в якій 
ми живемо і мільйони синів якої віддали 
свої життя за Перемогу.

-Знаєте, якось мені довелося почути, що 
наша Почесна варта є нічим іншим як пере-
житком минулого, даниною поваги кому-
ністичним часам, - приєднується до розмо-
ви товариш Бориса Михайло Попов. – Під 
час зустрічей з колишніми фронтовиками 
я зрозумів: вони воювали не за комуніс-
тичний лад і не за Сталіна, а, насамперед, 
за свої родини, дітей, що залишилися на 
окупованих територіях.

-Коли я вперше заступила на варту, по-
чувалася якось ніяково, мені здавалося, 
що всі дивляться на мене і сміються, - ка-
же Анастасія Чулкова. – А потім почула роз-
мову двох дідусів, що проходили мимо. Зу-
пинившись неподалік од мене, один з них 
сказав, звертаючись до іншого:

«Бачиш, Михайле, не даремно ми з то-
бою кров проливали! Доки оці діти стоя-
тимуть тут, доти нас і наших однополчан 
пам’ятатимуть. І не лише в Одесі…».

Можливо, не повірите, але в ті хвилини 
на мої очі навернулися сльози, і я відчула 
гордість за ту справу, до якої причетні я і 
десятки моїх друзів.

Від себе додам: коли хоч один старий 
солдат, що вижив у тій війні, порадується 
побаченому на Алеї, то Олег Денисов і йо-
го вихованці заслуговують найщиріших слів 
вдячності. 

Вони також беруть найактивнішу участь 
у спортивних заходах, які проводяться під 
егідою Одеської обласної організації Това-
риства. І не просто беруть, а виборюють 
призові місця, показуючи приклад дорос-
лим колегам.

Розповідаючи про первинну організацію 
ТСО України, яку очолює Олег Денисов, не 
можна обійти увагою і його постать. Перше, 

на що звертаєш увагу при спілкуванні з ці-
єю людиною, її компетентність у тій справі, 
якою займається. Олег Володимирович, на-
приклад, добре розуміється в історії Украї-
ни, її війська, обізнаний і з подіями, що від-
бувалися на нашій землі в роки минулої ві-
йни, добре володіє стройовою підготовкою. 

Центр, про який наша розповідь, плід-
но співпрацює з Приморською районною 
організацію ТСОУ. Цьому сприяє і та обста-
вина, що між їх керівниками склалися гарні 
людські стосунки.

-Володимира Павловського знаю понад 
10 років – відтоді, як почав працювати в 
юридичному ліцеї і паралельно займався 
військово-патріотичним вихованням, - роз-
повідає Денисов. – І тоді, і тепер оборонці 
Приморської організації допомагали нам у 
вирішенні деяких проблем. Наприклад, на-
давали тир, сприяли в організації зустрічей 
з ветеранами війни. Колега Володимира 
Олександровича Сергій Бабакін проводить 
з нашими вихованцями заняття з вогневої 
підготовки, ділиться спогадами про свою 
армійську службу.

-Олег Володимирович – це са-
ме та людина, яка і повинна опі-
куватись військово-патріотичним 
вихованням молоді, - перекона-
ний голова Приморської район-
ної організації ТСО України Воло-
димир Павловський. – Свого часу 
він навчався в Одеському інсти-
туті Сухопутних військ ЗС Украї-
ни. Правда, за сімейних обставин 
змушений був звільнитись з армії. 
Проте не загубився у цивільному 
житті, закінчивши згодом Півден-
но-Український державний педа-
гогічний університет ім. К. Ушин-

ського. Попрацював у юридичному ліцеї, 
викладаючи предмет «Захист Вітчизни», а 
потім очолив Центр. Саме такі люди і ви-
значають обличчя нашої організації: молоді, 
високоерудовані, такі, що вболівають за до-
ручену справу, ініціативні. Вони – справжні 
патріоти України.

…Перебуваючи у прекрасному місті 
Одесі, обов’язково завітайте на «Алею 
слави» Меморіального комплексу. Те, що 
ви там побачите, вразить будь-якого 
українця, якому не байдуже наше не та-
ке вже й далеке минуле, полите кров’ю 
наших дідів і батьків. А ще ви перекона-
єтесь, що нащадки Героїв пам’ятають 
їхній подвиг, цінується внесок у справу 
Перемоги над ворогом. І допоки є та-
кі люди як Олег Денисов, Володимир 
Павловський та їхні однодумці, зерна 
безпам’ятства не сходитимуть в сер-
цях нашої молоді.

 Сергій Зятьєв
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З дитячих років ми звик-
л и ,  щ о  ц і  д в а  м а бу т ь 
н а й п о п у л я р н і ш и х  в 
н а р о д і  с в я т а  з а в ж д и 

йдуть поруч - День Захисни-
к а Вітчизни і  День 8  берез-
ня. Чоловіче і  одразу за ним 
- Жіноче! Як і в житті - дві по-
ловинки людс тва не можу ть 
повноцінно існувати і викону-
вати своє земне призначення 
одне без одного. Цікава деталь 
- за Юліанським календа-
рем Жіночий День припа-
дав саме на 23 лютого. І це 
символічно, коли майже 
одночасно ми згадуємо 
про два головних сенсу 
жит тя  людини -  продо -
в ж е н н я  р о д у  л ю д с ь к о -
го і захист своєї родини: 
Жінки і Дітей!

Так вже Природою чи 
Го с п о д о м  Б о г о м  ( в с я к 
р о з у м і є  ц е  п о  с в о є м у) 
о бу м о в л е н о ,  щ о  к о ж е н 
Го м о  С а п і є н с  п о в и н е н 
в и ко н у в ати  с в о ю  р о л ь : 
ж і н к а  д а є  ж и т т я  д і т я м , 
в и хо вує  ї х ,  в е д е  х а т н ю 
робот у,  а  чоловік забез-
печує свою родину всім 
н е о б х і д н и м  і  о б е р і г а є 
ї ї .  А ле прогрес вносить 
с в о ї  к о р е к т и в и  в  с у с -
пільне жит тя.  Жінки все 
активніше вторгаються в 
т і  сфери діяльнос ті ,  як і 
завж ди вваж а лис я с у то 
чоловічими -  вони керу-
ють автомобілями і  трак-
торами,  вміло вправ ля-
ються літаками і  косміч-
ними кораблями,  очолюють 
підприємс тва,  багаточисель-
ні  організаці ї   і  навіть мініс-
терс тва.  А якщо виникає за-
гроза свободі  чи взага лі  іс -
н у в а н н ю  д е р ж а в и ,  т о  в ж е 
немає чіткого розподілу між 
"сильною" і  "с лабкою"  с тат-
тю.  Тисячі  жінок на фронтах 

Великої Вітчизняної і  у  воро-
жому  тилу громили фашис-
тів  нарівні  з  чоловіками,  ви-
к а з у ю ч и  п р и  ц ь о м у  с п р а в -
ж н і й  ге р о ї з м .   М а й же  с то  з 
них удос тоєні  найвищої  вій-
ськової нагороди - звання Ге-
роя Радянського Союзу,  40 - 
посмертно.  Серед відважних 
з а х и с н и ц ь  Б ать к і в щ и н и  ч и -
мало вихованок Тсоавіахіму 
-  льотчиці  Валентина Гризо-

дубова,  Євдокія Носаль і  Ма-
рія Доліна,  снайпер Людмила 
Павліченко, медсестра Марія 
Ще р б ач е н ко ,  та н к і с т  М а р і я 
Октябрьська та багато інших.

В сьогоднішньому оборон-
ному Товарис тві  свято збері-
гаютьс я традиці ї  наших с ла-
ветних попередників.  Дех то 

н а в і т ь  п о д е й к у є ,  щ о  в  ТСО 
України нема чоловіків чи жі-
нок -  є тільки дтсаафівці.  Так, 
прекрасна половина впевне-
но панує у  таких  сферах ді-
яльнос ті  як  бу хга лтерський 
облік ,  кадрова робота тощо. 
Але чимало їх і  серед тих, хто 
навчає майбу тніх водіїв май-
стерності  керування автомо-
білем,  дає пу тівку в  небо пі-
лотам л ітаків ,  верто льотів  і 

п л а н е р і в ,  п а р а ш у т и с -
там,  виховує спортсме-
нів найвищого ґатунку.  

М и  в с і  р а з о м ,  ч о -
л о в і к и  і  ж і н к и ,  ч л е н и 
О б о р о н н о г о  т о в а р и -
с тва,  виконуємо спіль-
ну справу -  готуємо мо-
л од ь ,  м а й бу тн є  н а ш о ї 
к р а ї н и ,  д о  в и к о н а н н я 
головних своїх завдань 
п е р е д  с у с п і л ь с т в о м  - 
праці  на благо Вітчиз-
н и  і  з а х и с т у  ї ї .  І  с а м е 
в цьому наша сила,  що 
м и  з а в ж д и  р а з о м ,  н е -
зважаючи на с тать,  в ік 
та  посаду.

В і т а ю ч и  в а с ,  д о р о -
г і  м о ї  к о л е г и ,  з  ц и м и 
с в я та м и ,  я  б а ж а ю  в а м 
м і ц н о го  з д о р о в ' я ,  н а -
тхнення в  роботі ,  зва-
женос ті  і  порозуміння 
у  ц і  н е л е гк і  д л я  Ук р а -
ї н и  ч а с и ,  м и р у  і  б л а -
годаті  вашим сім'ям.  А 
чоловік ам окреме по-
баж ання -  не  забувай-
те ,  що жінки все ж та-
ки найкраща половина 

л юд с тв а .  І  я к у  б  " ч о л о в іч у " 
робот у вони не виконували, 
залишаються ніжними і  враз-
ливими,  завж ди потребують 
нашої підтримки -  як і  фізич-
ної ,  так  і  духовної !

З повагою, Голова Товариства
 В і к т о р  Ті м ч е н ко

МИ ЗАВЖДИ 
РАЗОМ!

Привітання
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НЕБО ЗОВЁТ
Посвящается Володе Кучеренко

Пилотов бывших, поверьте, не бывает,
Они без неба не могут жить.
Их душа по-прежнему летает,
Летчику без неба не прожить.

В любое время борт готов на вылет,
Колеса в воздухе, и есть с КП добро.
Уносят в небо лопасти и крылья,
О куртках кожаных мечтали мы давно.

Остались Киев и Сумы позади,
И Нижний Новгород, теперь твой дом.
Но память пусть святое все хранит,
За наш СУАЦ мы выпьем за столом.

15 февраля исполнилось 25 
лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на. И как бы ни называли 

эту десятилетнюю войну, для нас она оста-
ется символом мужества, взаимовыручки, 
взаимопонимания, когда в любое время 
могли прийти друг другу на помощь, не 
считаясь ни с какими трудностями во-
енной жизни. Мы с гордостью называем 
себя - афганец! Это тот, кто честно выпол-
нял интернациональный долг, не прятался 
за спинами, не юлил и не ныл. Хотя, чест-
но сказать, были и такие, но мы по праву 
оставляем их за кадром.

Хочу рассказать об одном из тех, о 
которых говорят: "С таким я пошел бы в 
бой, не задумываясь". Это выпускник на-
шего Сумского авиацентра ДОСААФ в 1972 
году  Кучеренко Владимир Анатольевич.

Родился Володя 5 апреля 1954 года в 
селе Нижняя Сыроватка (в 10км от Сум) в 
простой крестьянской семье, с раннего 
детства познал, что такое сельский труд.

Еще будучи школьником, он решил, как 
и много мальчишек, стать летчиком. Окон-
чив десятилетку, работает на Сумском за-
воде "Химпром" слесарем. Одновременно 
учится в Сумском авиацентре ДОСААФ, 
где получает вторую профессию - летчика, 
которая и станет главной в его жизни. На 
следующий год проходит  переподготов-
ку уже в Богодуховском учебном авиаци-
онном Центре ДОСААФ, где освоил более 
серьезный тип вертолета - Ми-4.

Следующая ступень профессионально-
го роста будущего Героя - Сызранское ВВА-
УЛ (высшее военное авиационное училище 
летчиков). Успешно его закончив, становит-
ся кадровым офицером, вертолетчиком 
Военно-Воздушных Сил Советского Сою-
за. Служил сначала в Киевском, потом в 
Московском военных округах на должнос-
тях летчика-штурмана, штурмана звена, 
командира экипажа и старшего летчика. 
Следующее место службы - ГСВГ (Группа 
советских войск в  Германии), где капитан 
Кучеренко получил должность командира 
звена и квалификацию летчика 1-го класса.

Пожалуй, главной страницей летной 
биографии Владимира Анатольевича ста-
ла служба в Демократической Республике 

Афганистан с октября 1984 по ноябрь 1985 
года. Любую поставленную задачу выполнял 
только на "отлично". Вертолетчики пользо-
вались особым уважением во всех родах 
войск ОКСВА. Ведь Афганистан, это на 80 
процентов горы, и оперативное выполнение 
любой  задачи мог решать только труженик 
войны - вертолет. Если раненого или боль-
ного нужно было везти в госпиталь не один 
час, то он это делал за минимальное вре-
мя, чем и спасал не одну солдатскую жизнь.

Владимир Кучеренко совершил более 
883 боевых вылета, стал участником  30 
крупных операций, в ходе которых унич-
тожил 42 опорных пункта,  24 позиции 
ДШК душманов, 9 позиций ЗГУ (зенитно-

горных установок), 29 автомашин, уча-
ствовал в поисках и ликвидации 21 кара-
вана с оружием. Указом  Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 мая 1986 года 
за успешное выполнение задания по ока-
занию интернациональной помощи наро-
ду Афганистана и проявленное при этом 
мужество и героизм командир вертолет-
ной эскадрильи капитан  Кучеренко Вла-
димир Анатольевич награжден высшей 
наградой Родины - орденом Ленина и Зо-
лотой Звездой Героя СССР.

В Сумах я общался с Титаренко И.Т. 
и другими воспитанниками Сумского 
 авиацентра. Они говорили, что Володя 
ни чем не выделялся среди курсантов, 
может быть, больше других любил не-
бо, полеты. Вот таких ребят ставил на 
ноги ДОСААФ, давал престижную про-
фессию, делал их настоящими героями. 
Я рад, что многие, прошедшие школу 
Общества, стали выдающимися людь-
ми, награждены боевыми орденами и 
медалями. Многим он дал правильное 
направление в жизни. Я сейчас много 
езжу, выступаю, работаю в патриотичес-
ком духе с молодежью и всегда говорю, 
что, как и Владимир Кучеренко, являюсь 
воспитанником школы ДОСААФ.

Обидно, что при развале СССР раз-
рушилась и система ДОСААФ, но сейчас 
идет тенденция к восстановлению утра-
ченного.  Особенно это проявляется в 
Белоруссии, а также и  в России. Хочет-
ся, чтобы и родная Украина не отставала 
от наших братьев, ведь молодежь - это 
будущее страны. Будет работать система 
ТСО Украины, значит у нас есть будущее. 
Я верю, что если будет нужно, появятся у 
нас новые Герои  - Кучеренки и Кожедубы, 
Супруны и Мирошниченки... ДОСААФ  
учил защищать Родину, любить ее. Так и 
мы учим в школах, вузах, когда приглаша-
ют, нынешнюю молодежь. И самое глав-
ное - выпускники ДОСААФ выглядели 
во все времена не хуже  выпускников 
военных училищ.

Хочется, чтобы  все положительное, 
приобретенное нашими  отцами и де-
дами, и дальше определяло фарватер 
нынешней нелегкой и туманной жизни.

Владимир Щеглов

Твої сини, Україно!

февраля исполнилось 25 Афганистан с октября 1984 по ноябрь 1985 горных установ

Наш постійний дописувач, автор і виконавець патріотичних 
пісень Володимир Щеглов розповідає про свого колегу і друга 

Героя Радянського Союзу Володимира Кучеренка

Нашпостійнийдописувач,авторівиконавецьпатріотичнииих
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Вітаємо!

Зі святом,
дорогі жінки!

Працівники Товариства вже звикли до наших друкованих та електронних видань. Зокрема, «Вісника 
ТСО України» та електронного додатку до нього «Крилатий вісник», відповідальними за випуск яких є 
ми, працівники Центрального будинку ТСО України. Але, у тім, що ви, шановні читачі, знайомитесь з їх 
шпальт з останніми подіями, що відбулися в осередках Товариства, є велика заслуга наших чарівних жінок, 
які трудяться в обласних оборонних організаціях. І не просто працюють, а й тримають руки на пульсі 
життя, що вирує на місцях. Вони для нас є кореспондентами, які знають життя оборонного Товариства 
«із середини». І правдиво, професійно висвітлюють його у своїх дописах.
Напередодні Міжнародного жіночого Дня 8 березня ми попросили керівників обласних осередків поділитися 
думками про них.

Надія Титенок, 
голова Кіровоградської обласної організації ТСО України 

Всі наші жінки заслуговують найкращих слів вдячності. Та оскільки 
йдеться про тих, хто допомагає своїм колегам Словом, то це, безумов-
но, Інна Семак - мій помічник з організаційно-масової, військово-па-
тріотичної роботи та неолімпійських видів спорту і кадрової роботи. 
Незважаючи на велику завантаженість, а про це свідчить сама назва 
посади, вона знаходить час і для того, щоб усі значущі події, які від-
буваються у нашій організації, висвітлювалися у засобах інформації.

Не можу не згадати добрим словом й Інну Іваненко – заступника 
директора Знам'янського СТК з навчальної роботи. Вона, як і її колега, теж закінчила педагогічний 
університет і пов’язала своє життя з оборонним Товариством. І також є активним дописувачем наших 
«Вісників». Судячи з відгуків професійних журналістів, обидві прекрасно володіють словом, і їхні ма-
теріали практично не правляться. До Інни Іванівни часто звертаються з проханнями висвітлити ті чи 
інші події представники різних громадських організації, зокрема, «афганці», ветерани війни. Це, як 
на мене, теж є свідченням її журналістської професійності.

Сергій Білоусов, 
голова Луганської обласної організації ТСОУ
Людмила Головіна – провідний фахівець з кадрів та організаційно-масової роботи. Зважаючи на тру-

довий стаж, є ветераном. Та це юридично. А насправді наша Людмила Іванівна – молода, гарна жінка. Її 
працелюбності, енергійності, молодечому запалу заздрять, знаю, молодші (за паспортом) колеги.

З цією жінкою приємно працювати. Вона, як промінь сонця, в нашій організації. А ще я хотів би відзна-
чити таку рису у її характері, як бажання бути корисною тим, хто поруч.

Завжди привітна, усміхнена, уміє вислухати будь-яку людину і дати слушну пораду. За багато років 
спільної роботи я ніколи не чув од неї ремствувань, скарг на кшталт «багато роботи», «не вистачає часу» 
. На таких жінках, як Людмила Іванівна, і тримається наша організація!..

Василь Хамула, 
голова Львівської обласної організації ТСОУ 
Дехто вважає, що посада провідного фахівця з організаційно-масової роботи не для жінки. 

А ось Тетяна Петрошевич, яка обіймає її уже понад 7 років, переконливо спростовує це твер-
дження. Кожного божого дня. Насамперед професіоналізмом, сумлінним ставленням до своїх 
функціональних обов’язків, ініціативністю. Як людині, яка віддала армійській службі кілька де-
сятків років життя, мені подобається, що їй не потрібно по декілька разів нагадувати про те, 
що потрібно вирішити те чи інше питання, яке входить до її компетенції. Недарма багато років 
служила у військовій авіації, дослужившись до підполковника…

Незважаючи на завантаженість поточними справами, Тетяна Аркадіївна знаходить час і для 
того, щоб написати про кращих людей нашого Львівського Товариства, розкрити досвід роботи передових районних та первин-
них осередків. І люди,повірте, вдячні їй за це. Адже і в наш меркантильний час не все вимірюється лише грошима. Коли я чую 
відгуки на її публікації, переконуюсь, що добре слово більше вартує.
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Олег Філіпенко, 
голова Одеської обласної організації ТСО України 
Напередодні свята усіх жінок хочу сказати кілька добрих слів про свого заступника Тетяну 

Федотову.  Вона завжди вирізняється пунктуальністю, ініціативністю в роботі, енергійністю та 
наполегливістю при виконанні будь-яких завдань. Ми працюємо з нею 10 років і я не пригадаю 
випадку, коли б ця жінка підвела мене як керівника. Відчувається, що тривалий час Тетяна Мико-
лаївна обіймала, по закінченні Одеського  електромеханічного інституту зв’язку, відповідальну 
посаду в одній з державних структур. 

Мене радує, що вона сама, з власної ініціативи, взяла на себе обов’язки ще й прес-секретаря, 
ініціюючи написання міні-замальовок про  наших працівників, матеріалів, де висвітлюється до-
свід роботи кращих осередків, різноманітних подій. Насамперед тих, що пов’язані з відзначен-
ням Днів Перемоги, визволення України від гітлерівців. 

Я дуже радий, що поруч є така жінка – Тетяна Миколаївна Федотова!

Микола Самойленко, 
голова Черкаської обласної організації ТСОУ
Маю доброго помічника – Аеліту Внєнковську. Ця прекрасна жінка наділена усіма якос-

тями, якій їй потрібні на цій посаді: професійністю, дисциплінованістю, пунктуальністю в ро-
боті, вихованістю. В силу своїх службових обов’язків Аеліта Едуардівна щодня спілкується 
з десятками людей. Знаєте, і мені, керівнику обласної організації, приємно чути гарні відгу-
ки про свого помічника. Я вважаю, що саме із враження про людину, до якої ти звернувся, 
завітавши до тієї чи іншої структури, у відвідувача складаються перші враження про весь 
колектив, а то й і його керівника. Професійні якості і риси характеру, про які я казав вище, 
передалися Аеліті, мабуть, на генетичному рівні: її матір, яка десятки років життя відпрацю-
вала у нас, Бог теж не обділив ними…

Я вдячний Аеліті Едуардівні і за її активну життєву позицію, вболівання за справи колективу. 
А також і за те, що відтоді, як   було засновано «Вісник ТСО України», вона є автором багатьох 
матеріалів, що друкуються на його шпальтах..

Сьогодні, напередодні світлого весняного свята, ми хочемо привітати усіх наших ЖІНОК, 
які працюють в Товаристві. 

Ми чудово усвідомлюємо, що, незважаючи на те, хто і яку обіймає посаду, кожна з вас 
вносить свій посильний внесок у вирішення тих завдань, які притаманні нашій організації.

Вітаємо з 8 Березня і дружин наших чоловіків, які забезпечують нам надійний тил. Особливі 
слова вдячності хочеться сказати сьогодні дружинам офіцерів, які сьогодні працюють в 
нашому Товаристві. Адже свого часу ви разом зі своїми другими половинками пізнавали всі 
«принади» суворої військової служби, у тому числі і у найвіддаленіших гарнізонах Далекого 
Сходу, Середньої Азії. Низький вам уклін за це!

Бажаємо усім жінкам ТСО України міцного здоров’я, великого людського щастя, сімейного 
благополуччя, миру і спокою в Україні!

Микола Лобушко, 
голова Сумської обласної організації ТСО України 

Наша Таня…
Саме так багато моїх колег відгукуються про Тетяну Іванівну Вакулу, яка опікується питання-

ми організаційно-масової, кадрової та спортивної роботи в оборонних організаціях Сумщини. В 
цих словах – повага до людини, визнання її високих людських та професійних якостей. І в цьому 
немає жодних перебільшень, оскільки ця жінка завжди готова протягти руку допомоги у склад-
ній ситуації, уміє знаходити спільну мову з усіма, хто її оточує, незважаючи на їхній вік. Обов’язків 
у нашої Тані стільки, що хоч греблю гати. Проте вона справляється з ними, знаходячи ще й час 
для того, щоб зробити людям приємне, розповівши про них на сторінках «Вісника ТСО України», 
обласних друкованих видань.
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У 1985 році керівництво країни 
прийняло рішення про по-
ч атко ву  л ь отну  п і д гото в к у 
старшокласників у літакових і 

планерних ланках авіаційних клубів ДТСА-
АФ. При цьому, зокрема, передбачалося, 
що по їх закінченні молодь продовжувати-
ме навчання в авіаційних училищах. І вже 
у 1986 році розпочалася так звана кур-
сантська програма, за якою в аероклубі 
щорічно готувалися понад 40 школярів 
9-х класів.  Хлопці все літо жили та літали 
на аеродромах «Чайка» і «Бузова», отриму-
ючи понад 20 годин нальоту, в тому числі  
виконували самостійні польоти.

Парашутна ланка продовжувала вноси-
ти свій вклад в обороноздатність країни: 
щорічно готувалося в середньому 300 до-
призовників – майбутніх воїнів-десантників.

Окрім курсантів, у клубі тренувалися і 
спортсмени з літакового, планерного і па-
рашутного спорту. Київський аероклуб ім. О. 
К. Антонова на той час очолював полковник 
Анатолій Тимофійович Харланов, а посади 
штурмана, начальника з льотної підготовки 
та інженерної і комендантської служб, обі-
ймали підполковники Віталій Грищенко, Ві-
ктор Кацавал, Володимир Гутник та Володи-
мир Квачев, полковник у відставці.

Не можна не згадати добрим словом Ві-
ктора Соловйова, який теж багато років жит-
тя віддав аероклубу, пройшовши шлях від 
спортсмена до його керівника, Володими-
ра  Павловського – заступника начальника з 
льотної підготовки, інструктора-льотчика-па-
рашутиста,  інструктора-льотчика-планериста, 
а нині техніка-бригадира парашутної ланки.

Протягом 1992-2001 років клуб очолю-
вав Володимир Грибанов, якого на цій по-

саді змінив  Василь Руснак. Після  нього клу-
бом керували О. Кинзерський і Б. Ставниць-
кий, а сьогодні -  В. Усов. Протягом 20 років, 
починаючи з 1992 року, заступником на-
чальника з льотної підготовки був Анатолій 
Ружанський, нині командир екіпажу Ан-124.

Клуб – це три ланки. Вони і разом, і 
окремо. Завдання одні – залучення мо-
лоді в авіацію, а ось матеріальна частина 
- різна. Тому почнемо із самої, напевно, 
престижної  складової - літакової ланки. 
Звісно, що бажаючих потрапити саме сю-
ди завжди вистачало. Бо ж кому не хоті-
лося стати визнаними майстрами вищого 
пілотажу! За взірець слугували  майстри 
спорту Тамара Довгаленко, Микола Тара-
севич, Анатолій Ружанський, Євген Залоз-
ний, Азат Зайдулін, Анатолій Довгопол.

Очолювали ланку в різні роки Олек-
сандр Марченко, Микола Тарасевич, Во-
лодимир Стежар, Володимир Радомський, 
Ірина Куценко, Анатолій Довгопол, Сергій 
Лядов, Анатолій Старцев – справжні аси 
своєї справи, на яких із захопленням ди-
вилися їхні молодші колеги.

На початку 90-х чемпіонами і призера-
ми чемпіонатів України з літакового спор-
ту стали Тамара Довгаленко, Микола Тара-
севич, Азат Зайдуллін, Анатолій Довгопол, 
у 2000-х – Сергій Лядов, Павло Большаков, 
Анатолій Старцев. Команда льотчиків Київ-
ського аероклубу в 1992-1994 роках посіла 
перше місце в командній першості серед 
авіаційних клубів України і в наступні роки 
залишалася призером багатьох чемпіонатів.

У 90-х - на початку 2000-х  аеродром 
«Чайка» став основним для тренувань збір-
ної команди України з літакового спорту. 
Навіть незважаючи на складнощі, харак-

терні для 90-х, тут відбулися 6 чемпіонатів 
України та 1 на «Бузовій».

Якщо наприкінці 80-х – на початку 90-х 
навчання і польоти під час змагань прово-
дилися на двомісному літаку Як-52, то в се-
редині 90-х для участі в перших Всесвітніх 
авіаційних іграх (1997 рік, Туреччина) бу-
ли придбані пілотажні літаки Су-29 і Су-31. 
Команда українських спортсменів-льотчи-
ків, основу якої складали спортсмени Цен-
трального аероклубу, посіла на них 3 місце. 

Спортсмени збірної команди України 
також взяли участь у Других всесвітніх 
авіаційних іграх, які проходили в 2001 році 
в Іспанії. Зазначу, що тренувальні польоти, 
перевезення літака до місця змагань ор-
ганізував аероклуб. 

Вже багато років льотчик-інструктор 
О.Ласиця працює керівником польотів на 
аеродромі «Чайка», її впевнені команди 
завжди допомагають пілотам.

Дуже шкода, що не дожив до ювілею 
аероклубу Анатолій Іванович Довгопол, 
льотчик-інструктор, майстер спорту Укра-
їни з літакового спорту: понад 40 років він 
злітав саме з «Чайки». Але під час остан-
нього польоту, що відбувся у червні 2013 
року, він загинув, рятуючи пасажира…

Аероклуб – магніт, що притягує до себе 
тих, хто любить авіацію. Так, після звіль-

Віхи історії

1985 році керівництво країни саді змінив  Василь Руснак. Після  нього клу-

Так називався матеріал, надрукований у «Віснику ТСО України» 
№3  2012 року,  у якому йшлося про витоки Київського аероклубу 

ім. О. Антонова. Цією публікацією, присвяченою 80-річчю аероклубу, яке 
відбудеться в квітні цього року, ми  продовжуємо розповідь про нього.

азивався матеріал надрукований у «Віснику ТСО Україн

В небі над Києвом

Перед установленням рекорду в класі Великі формації, 2006
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нення з армії, у 1996 році на аеродромі 
з'явився полковник ВДВ, «афганець», Олек-
сій Кінзерський. Відтоді минуло майже 20 
років, а він досі займається улюбленою 
справою, вважаючи «Чайку» своїм другим 
домом. Тут він став льотчиком-інструкто-
ром, інспектором з безпеки польотів, на-
чальником аероклубу.

Тепер про планерну ланку. Навчаючись 
у Київському політехнічному інституті, Во-
лодимир Грибанов захопився планериз-
мом.  До 1986 року Володимир Михай-
лович входив у збірну команду СРСР, а у 
1987-му став командиром планерної лан-
ки, замінивши на цій посаді Євгена Руден-
ського, який перейшов на тренерську ро-
боту. У планерній ланці також працювали 
випускники Вовчанського училища льот-
чиків ДТСААФ Микола Свириденко, Ана-
толій  Ружанський, Олександр Марченко, 
Семен Бондар. Відпрацювавши тут кілька 
років, перейшов у літакову ланку в 1986 
р. Микола Тарасевич, який згодом знай-
шов своє покликання у вищому пілотажі.

У 1987 р. стали льотчиками-інструктора-
ми досвідчені спортсмени Олег Михайлен-
ко і Володимир Сергієнко, пізніше до них 
приєднався Ярослав Семенюк. Незважаю-
чи на те, що підготовка курсантів забирала 
багато часу, льотчики-інструктори готували 
спортсменів до чемпіонатів України, брали 
участь у змаганнях. У збірну команду Укра-
їни, головним тренером якої був Євген Ру-
денський, входили Володимир Грибанов, 
Георгій Зозуля, Олег .Михайленко, Олена 
Бондар. До складу збірної СРСР наприкінці 
80-х -  планеристи Валентина Топорова, В. 
Руснак, І. Гапанович. У 1988 році Ігор Гапа-
нович  і у 1991 році  В.Топорова стали аб-
солютними чемпіонами СРСР. У 1991-му І. 
Гапанович на чемпіонаті світу в США став 
переможцем у трьох вправах, а В.Топорова 
перемогла в абсолютній першості на чемпі-
онаті Європи, що проходив у Великобрита-
нії,  їм було присвоєно звання «Заслужений 
майстер спорту СРСР». 

У 1993 році вперше на чемпіонаті Укра-
їни був розіграний 754 кілометровий за-
мкнутий маршрут. А в 2000-х, з появою но-

вої планерної техніки, Ігор .Гапанович на 
планері ЛАК-17А і Дмитро Боровик на пла-
нері Німбус-4ДМ пролетіли маршрути 1000 
кілометрів, за свої досягнення спортсмени 
були нагороджені Дипломами Міжнарод-
ної авіаційної федерації 
(ФАІ). Участь у міжнарод-
них змаганнях – питання 
престижу. Спортсмени 
аероклубу  неодноразо-
во ставали учасниками і 
призерами міжнародних 
змагань. Це, зокрема, Олег 
Бондарчук, Д. Боровик, І. 
Гапанович, Валентина Єв-
докименко, О.Михайленко, 
В.Топорова.

За роки незалежнос-
ті аероклуб підготував 8 
майстрів спорту України 
з  планерного спорту, 2 
спортсмени – Олег Михайленко і Валенти-
на Євдокименко - стали майстрами спорту 
України міжнародного класу, неодноразо-
во абсолютними чемпіонами України ста-
вали О. Бондарчук, Д. Боровик, І. Гапано-
вич, О. Михайленко, В. Топорова, Олена  
Якимчук. Уже кілька років на аеродромі 
«Бузова» старший авіаційний начальник 
Володимир Спасіченко -  майстер спорту, 
ентузіаст планеризму. Командирами ланок 
були Павло Хараберюш та Андрій  Братчик.

Усе життя віддали  парашутній ланці чу-
дові інструктори-льотчики-парашутисти 
Володимир Олексійович Ющенко і Василь 
Вікторович Бондар. Командирами ланки 
наприкінці 80-х були також Анатолій Май-
стренко і Борис Бут. До компетенції постій-
ного складу входила і підготовка  допризо-
вної молоді, і  спортсменів-розрядників, і 
проведення змагань. У цей час до складу 
ланки влилися Людмила Яковлєва, Володи-
мир і Олена Сивухіни, Андрій Головко, Воло-
димир Шаров, Олександр Говорухін, Володи-
мир Кутепов (зараз він – командир ланки). І 
досі працює в ланці ветеран Віктор Косінов.

У 2000 році парашутисти аероклубу 
взяли участь в експедиції «Україна-Північ-
ний полюс-2000» (стаття у «Віснику ТСО 

України» №2 за 2012 рік ). З кінця 90-х по-
чали засвоюватися тандем-стрибки, стриб-
ки за програмою AFF (інтенсивне навчання 
вільному падінню), інструктори аероклубу 
першими в Україні опанували цю програ-

му. Це дозволяє за  10-20 стриб-
ків навчитися тому, на що рані-
ше потрібно було 1,5 року і со-
тні стрибків. За цією програмою 
в клубі уже підготували 140 па-
рашутистів. 

У 2006 році спортсмени клу-
бу взяли участь у встановленні 
рекорду України: була зібрана 
формація в кількості 50 чоловік. 

Рекордсменами світу в класі «Великі фор-
мації» стали Андрій Поцелуєнко і Людмила. 
Яковлєва. На рахунку майстра спорту СРСР 
Л. Яковлєвої три світових рекорди, перемо-
ги в чемпіонатах СРСР і України, понад 9000 
стрибків, серед яких один на Північний По-
люс, 15 років служби в Збройних силах і 20 
років служіння парашутизму в аероклубі. 

В інженерній службі аероклубу теж пра-
цюють ентузіасти. Це, зокрема, Віктор Ков-
риженко – технік бригадир по АіРЕО, Олек-
сандр Діденко,  що досконально знає, як 
колись його батько, літаки Вильга-35А, Во-
лодимир Пустовіт, Валерій Ткаченко, Кос-
тянтин Компаніченко, Валерій Костюк, Ми-
хайло Борхаленко,  Кирило Гук.

Уже кілька років аероклуб співпрацює 
з молодіжною громадською організацією 
"Київський клуб "Червона Зірка", що орга-
нізовує реконструкції бойових подій Вели-
кої Вітчизняної війни. Польоти виконують 
найдосвідченіші льотчики аероклубу й То-
вариства сприяння обороні України. Клуб 
регулярно організовує виступи авіаційних 
спортсменів в Міжнародних авіакосмічних 
салонах «Авіасвіт-ХХI».

В історії Київського аероклубу були 
різні часи. Проте він завжди манив до 
себе тих, для кого небо стало другим 
життям, хто щиро бажав літати і 
стрибати з парашутом.

Побажаємо ж йому, щоб цей ювілей-
ний рік був повним нових досягнень, но-
вих рекордів і злетів. Щасливого май-
бутнього тобі, АЕРОКЛУБЕ! 

Валентина Топорова
До бою готові!
Перед виступом в Пирогово, 2010

Бланік над Бузовою, 2011

Є.Руденський (справа), 

М.Калашніков, 1986. 

Спартакіада народів СРСР
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Невпинно,  прос то невбла-
ганно збігає час. Ось вже 
і  ми,  оборонці  Сумщини, 
відзначаємо 75-річчя з дня ство-

рення нашої обласної організації Товари-
ства сприяння обороні України.

Оглядаючись у минуле, відчуваємо 
гордість за причетність до справ тих, ко-
му довелося стояти біля її витоків і пра-
цювати в надзвичайно складних обстави-
нах. Адже становлення Сумського Тсоа-
віахіму відбувалося напередодні початку 
Другої світової. Було зрозуміло:  окупаці-
єю Польщі Гітлер не вдовольниться і ві-
йна ось-ось постукає  в наші двері. За не-
значний проміжок часу, що передував їй, 
були підготовлені тисячі фахівців з різних 
професій, які знадобилися фронту. Вже у 
1940 році майже 19 відсотків призовників 
виконали норматив на значок «Вороши-
ловський стрілець».

Ми горді тим, що один з кращих асів 
Другої світової війни, якого боялися, як 
дідько ладану, гітлерівські льотчики, три-
чі Герой Радянського Союзу  Іван Микито-
вич Кожедуб  свій шлях у небо розпочи-
нав у  Шосткинському аероклубі. Героями  
Радянського Союзу стали також вихован-
ці Сумського аероклубу К.С.Давиденко, 
М . Г. Д о к а ш е н к о ,  М . М . К о н о н е н к о ,  
В.С.Нагорний.  Ми пишаємось тим, що Сум-
щина є колискою партизанського руху, а 
прославлений комісар  з’єднання народ-

них месників, Герой Радянського Союзу 
Семен Васильович Руднєв напередодні ві-
йни очолював  Путивльську  районну  раду 
Тсоавіахіму. Загалом під час окупації на те-
ренах області діяли десятки партизанських 
загонів та підпільних організацій. Тисячі 
активістів Тсоавіахіму влилися в загони С. 
Ковпака, А. Сабурова, М. Наумова і протя-
гом кількох років окупації громили гітле-
рівців, наближаючи Перемогу.

У перші післявоєнні роки команди мі-
нерів, створені здебільшого з числа його 
активістів, знешкодили майже 250 тисяч 
мін та  близько мільйона артилерійських 
снарядів, бомб і гранат. 

Лише у 1944 році, коли було визволено 
від гітлерівців останній клаптик сумської 
землі, оборонне Товариство підготувало 
для фронту 11 тисяч фахівців.

- Можна назвати сотні, тисячі добрих 
справ і прізвищ тих, хто їх творив під егі-
дою Сумської обласної оборонної органі-
зації, - говорить її голова  Микола Лобушко. 
- Наприклад, чимало славних сторінок в її 
історію вписав колектив  Сумського  учбо-
во-авіаційного центру ДТСААФ Української 
РСР, незмінним керівником якого протягом 
15 років був Іван Тимофійович  Тітаренко. А 
на сьогодні, з 1990 року, він очолює Сум-
ську автомобільну школу ТСО України.

Серед його вихованців багато  спортс-
менів, чиї імена відомі далеко за  межами 
не лише нашої області, а й усієї України. 

Наприклад,  Любов Приходько  та Любов 
Татарінова – чемпіонки світу і Радянсько-
го Союзу з вертолітного спорту. Багато ви-
хованців  Сумського учбово-авіаційного 
центру, автомобільних шкіл ДТСААФ об-
ласті воювали – за наказом держави -  на 
теренах інших країн. Вони, до речі, і сьо-
годні, незважаючи на поважний вік, піді-
рване здоров’я,  підтримують з нами тісні 
зв’язки. Це, зокрема, Володимир Щеглов, 
Володимир Панченко, Сергій Пилипенко, 
які передають свій життєвий, професійний 
досвід підростаючому поколінню, штатним 
працівникам обласного комітету. Вони слу-
гують для нас взірцем виконання військо-
вого обов’язку, вірності присязі.

Сьогодні у нас працюють і колишні «аф-
ганці» - люди, які не раз  заглядали смерті 
у вічі. Це помічник голови обласної орга-
нізації ТСО України з освітньої діяльності 
та транспорту  Віктор Пільгуй,  директор 
Охтирського навчально-спортивного цен-
тру – голова міської організації ТСО Укра-
їни Григорій Довгаль, викладач Сумської 
автомобільної школи Сергій Бізюк, інструк-
тор з індивідуального навчання водінню 
Шосткинської автошколи Сергій Каштан.

Сьогодні до складу Сумської обласної 
організації входять 12 районних та  5 місь-
ких організацій, 15 спортивно-технічних 
клубів, 4 автомобільні школи ТСО України.   
Коли говоримо «обласна організація», то 
чудово розуміємо, що це насамперед ко-

лективи районних 
та міських осеред-
ків, навчальні за-
клади. Напередод-
ні ювілею хочеть-
ся назвати кращі з 
них. Значний вне-
сок  у  виконання 
статутних завдань 
Товариства вносять 
колективи  Охтир-
ського навчаль-
н о - с п о рти в н о го 
центру(керівник 
Довгаль Г.В.), Глу-
х і в с ь к о г о ,  П у -
тивльського, Бі-
л о п і л ь с ь к о г о , 
К р о л е в е ц ь к о го , 

о , прос то невбла- них месників, Герой Радянського Союзу Наприклад, Любов Приходько та Любов

Голова Сумської обласної організації ТСО України Микола 
Лобушко переконаний: досвід попередників є безцінним

ГоГо

В обласних організаціях ТСОУ
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Л е б е д и н с ь ко го ,  Тр о с тя н е ц ь ко го , 
 Роменського, Краснопільського спортив-
но-технічних клубів, які очолюють Горба-
чов О. О., Петренко О. В., Бага І. І., Калишен-
ко О. І., Кіяшко С. А., Сумцов О. С., Біленко 
Т. М., Калашніков Є. В.

Їх діяльність координує штаб – облас-
ний комітет ТСОУ, який ось уже 20 років 
поспіль очолює полковник у відставці  Ми-

кола Лобушко. Його поважають з перших 
днів  роботи на цій посаді. Як грамотного, 
вдумливого керівника,   як людину, що уміє 
підтримати  колегу добрим словом, знайти 
за потреби слова розради, порадивши як 
правильно вчинити у тій чи іншій нестан-
дартній ситуації. 

За плечима цієї людини – велика жит-
тєва і армійська школа, адже військовій 
службі він віддав 32 роки життя, прохо-
дячи її в багатьох гарнізонах Радянського 
Союзу та за кордоном.

Цінять Миколу Григоровича і в коридо-
рах влади, вбачаючи у ньому рівноправно-
го партнера. Усіма  успіхами та досягнення-
ми Лобушко завдячує своїм наставникам, 
зокрема, Івану Андрійовичу Шуренкову та 
його заступнику з організаційно-масової 
роботи Юрію Григоровичу Новгородсько-
му, які очолювали обласний комітет ДТСА-
АФ у 1975-1987роках. А ще – колегам, з 
якими працює два десятиріччя.

Протягом останніх 5 років навчальними 
закладами Сумської обласної організації 
Товариства підготовлено понад 27 тисяч 
фахівців для економіки України. У них про-
водиться робота з удосконалення навчаль-
но-матеріальної бази відповідно до вимог 
Державних стандартів та нормативно-пра-
вових документів, що регламентують під-
готовку, перепідготовку кадрів робітни-
чих професій. Це, перш за все, оснащення 
класів комп’ютерами та комп’ютерними  
програмами, обладнання нових мульти-
медійних класів, постійне оновлення авто-
мобільної техніки. Сьогодні маємо 156 оди-
ниць автотехніки групи «В», 73 навчальних 

кабінети, 10 автодромів та 9 майданчиків 
для початкового водіння.

Зі стрімким розвитком нашого суспіль-
ства змінюються і форми та методи роботи, 
в тому числі і щодо військово-патріотич-
ного виховання молоді. Допомога у виборі 
життєвих пріоритетів, виховання здорової 
і гармонійно розвиненої молодої людини  
- ось головні напрямки роботи клубів вій-

ськово-патріотич-
ної спрямованості 
«Мужність». 

Традиційною ста-
ла і участь команди 
«Сумський ліцеїст» 
у Міжнародному 
зльоті курсантів вій-
ськово-патріотич-

них клубів, 
що прохо-
дить у місті 
Бєлгороді 
Російської 
Федерації. 
Змагання  
в і д б у в а -
ються  за 
такими ви-
дами,  як  
н е п о в н е 
розбирання і збирання  автомата; захист 
від зброї масового ураження (одягання 
протигазу та загальновійськового захисно-
го комплекту); військово-прикладна смуга 
перешкод; стрілецький поєдинок. Дівчата 
і хлопці завжди виступають успішно, по-
казуючи  все, на що здатні,  і тим самим 
переконливо доводячи, що на Сумщині 
підростає фізично сильне, вольове поко-
ління. Такі заходи є свідченням того, що ви-
ховання молоді на славних бойових тради-
ціях ветеранів Великої Вітчизняної війни  і 
Збройних Сил не має кордонів.

Щодо спорту, то і тут у нас все гаразд.  
Починаючи з 1997 року, на Сумщині про-
ходять щорічні міжнародні змагання  зі 
спортивної радіопеленгації «Кубок Сум-
щини» . В 2013 році команда області стала 
чемпіоном України, а вихованці майстра 
спорту України міжнародного класу Мак-
сима Редьки  Мальований Артем, Бордан 
Валерія, Нечипорук Ельвіра, Редька Тарас, 
Надточій Ростислав, Надточій Руслан - чем-
піонами Європи. Також другий рік поспіль 
на мальовничих озерах Глухівщини прово-
дяться міжнародні змагання з судомодель-

ного спорту, одним із організаторів яких є  
обласна організація ТСО України. 

Ми віддаємо належне тим нашим зем-
лякам, які підтримують нас у вирішенні  
проблем сьогодення. Наприклад, значну 
підтримку в розвитку ракето-модельного 
спорту в області надавав директор Шост-
кинського казенного заводу «Імпульс» 
Євген Чернов. Завдяки підтримці Сум-
ської  обласної ради було відкрито дитя-
чо-юнацьку спортивну школу з технічних 
видів спорту, яка  посідає перше місце се-
ред аналогічних дитячо-спортивних за-
кладів  області.

 - Напередодні ювілею хочеться зверну-
тись зі словами подяки до ветеранів нашої 
організації, які так багато зробили для неї, 
- говорить Микола Лобушко. – Хто віддав їй 

десятки років життя. Наприклад, директор 
Шосткинської автошколи Кияненко Леонід 
Лаврентійович працює у цьому закладі  30 
років, стільки ж трудяться в організації і 
головні бухгалтери Путивльського, Глухів-
ського  та Білопільського спортивно-тех-
нічних клубів Зудінова Валентина Михай-
лівна, Єременко Наталія Миколаївна, Пе-
лешук Галина Володимирівна. Директор 
Сумського навчально-спортивного цен-
тру Тетяна Іванівна Швачко працює у нас 
27 років, а директор Білопільськогоо СТК 
Іван Іванович Бага – сорок. Сьогодні вони 
та десятки їхніх колег-ветеранів передають  
свій життєвий, професійний досвід моло-
дому поколінню, своїми справами продо-
вжують зміцнювати  авторитет Товариства 
в області. Від щирого серця бажаю усім їм,  
а також штатним працівникам організацій 
ТСОУ області, активістам міцного здоров’я, 
невичерпної енергії та подальшої плідної 
праці в нашому Товаристві!

Тетяна Вакула,
помічник голови Сумської обласної 

 організації ТСО України



Ювілей 

В січні 2014 року Кіровоградській обласній організації Товариства 
сприяння обороні України виповнилось 75  років. З цієї нагоди ми 
хочемо розповісти про людей, які  віддали їй десятки років життя. 
Адже будь-яка структура, який би вона поважний статус не мала, 
без них, людей, нічого не варта.
Герої цієї публікації – офіцери Радянської Армії, які, знявши погони, 

працюють в оборонному Товаристві. Своєю щоденною, часто непомітною працею 
вони примножують його добрі справи.

В десять років одягнув військовий 
однострій 

Коли Миколці виповнилося 10 
років, у нього загинув батько, 
Григорій Федорович, заступник 
військового комісара Теплицько-

го району, що на Вінниччині. Мати, Марія 
Василівна, була у відчаї, залишившись з 
2-місячною донькою і малолітнім сином. 

 -Згодом татові товариші допомогли по-
ступити до Київського суворовського учи-
лища, - згадує Микола Григорович. – Там 
я, разом з іншими такими ж суворовця-
ми, знаходився на повному державному 
утриманні, і мамі не потрібно було дума-
ти як прогодувати ще й мене. Продовжив 
навчання у Київському загальновійсько-
вому училищі.

Офіцерська кар’єра лейтенанта Миколи 
Левченка розпочалася в Групі радянських 
військ в Німеччині. З посади командира 
мотострілецького взводу. 

 Потім був Середньоазіатський військо-
вий округ. Служити випало в полку, особо-
вий склад якого виступив ініціатором со-

ціалістичного зма-
гання в Сухопутних 
військах ЗС СРСР. І 
хоча батальйон, де 
він обіймав посаду 
начальника штабу, 
а згодом і команди-
ра, багато часу про-
водив під пекучим 
сонцем на поліго-
нах, ті часи Левчен-
ко згадує з надзви-
чайною теплотою.

- Я і мої одно-
полчани займали-
ся справжньою чо-
ловічою роботою, - 
говорить він. – Ми 
вчилися воювати, 
проводячи більше 
часу на польових 
виходах, аніж у міс-

ці постійної дислокації.
Очолюваний майором Левченко під-

розділ протягом кількох років був кращим 
не лише в частині, а й усьому з’єднанні, 
про його успіхи в бойовій і політичній під-
готовці писала центральна військова пре-
са. У 1984 році майор Левченко став слу-
хачем військової академії ім. М. В. Фрунзе, 
яку закінчив з відзнакою. Для проходжен-
ня подальшої служби відбув до Риги, де 
був призначений офіцером 2-го оператив-
ного управління штабу Прибалтійського 
військового округу. У 1992 році, обіймаючи 
посаду начальника оперативного управ-
ління Північно-Західної групи військ (таку 
назву округ дістав після розвалу Радян-
ського Союзу, перейшовши під юрисдик-
цію МО Російської Федерації), звільнився 
в запас.

- Незважаючи на те, що в Україні наша 
родина не мала житла, я все ж вирішив 
повернутись на рідну землю, - говорить 
полковник у відставці Микола Левченко. 
– Місцем проживання обрав місто Світ-
ловодськ, що на Кіровоградщині: у цьо-

му краю народилися і мої батьки. Дружи-
на, яка родом з Вінниччини, не перечила.

Спочатку Левченко займався бізнесом, 
а згодом, за порадою земляків-товаришів, 
працевлаштувався у Світловодську авто-
школу ТСО України. Ось уже багато років 
він завідує тут навчально-матеріальною 
частиною і викладає правила дорожньо-
го руху. Роботою задоволений, вважаючи, 
що в цьому плані йому неабияк пощасти-
ло. Адже поруч працюють такі ж поряд-
ні люди, які сумлінно ставляться до своїх 
професійних обов’язків, вболіваючи за до-
ручену справу, дорожать честю трудового 
колективу. Атмосфера, яка тут панує, йо-
му нагадує ту, до якої звик під час армій-
ської служби.

 -Як керівник навчального закладу, 
я цілком задоволений ставленням Ми-
коли Григоровича до своїх службових 
обов’язків, оточуючих людей, - говорить 
директор Світловодської автомобільної 
школи Сергій Шеховцов. – З перших хви-
лин знайомства з ним відчувається, що пе-
ред тобою офіцер, для якого слова «честь», 
«відповідальність» багато значать. 

«В армії навчився брати на себе 
відповідальність…»

Ні в дитинстві, ні коли підріс, Борис 
не збирався бути військовим. Але під час 
строкової служби, яку проходив у Хар-
кові, йому настільки сподобалось армій-
ське життя, що хлопець прямо з військ 
поступив до Житомирського військового 
радіотехнічного училища Протиповітря-
ної оборони. Отримавши диплом і лейте-
нантські погони, відбув до Прибалтійсько-
го військового округу, де його призначили 
старшим техніком радіолокаційної станції 
в одному з полків ППО.

 -З перших днів служби відчув відпові-
дальність за долю багатьох людей, - згаду-
ючи ті часи, каже Борис Павлович. – Адже 
наша частина несла бойове чергування з 
прикриття наземних об’єктів прибалтій-
ських республік колишнього СРСР.
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Часи тоді були неспокійні, у світі від-
бувалося військове протистояння, насам-
перед між СРСР і США. Тож нам постійно 
нагадували, що будь-якої миті можуть ви-
никнути так звані позаштатні ситуації, тоб-
то проникнення в повітряний простір лі-
таків противника.

Після Прибалтики подальший офіцер-
ський шлях привів Бориса до Північної 

групи військ, де він обіймав посаду опе-
ративного чергового полку протиповітря-
ної оборони. З призначенням на вищу по-
саду зросла і відповідальність, тим більш, 
що служити довелося ледь не на «передо-
вих рубежах соціалістичного табору». Піс-
ля цього майже 20 років прикривав пові-
тряні рубежі країни, проходячи службу в 
одній з частин Протиповітряної оборони, 
що дислокувалася у Середньоазіатському 
військовому окрузі.

Військову кар’єру завершив на посаді 
начальника штабу бригади ППО, звільнив-
шись у 1986-му в запас. Після цього роди-
на переїхала до Кіровограда, де згодом 
отримала квартиру. Ще не маючи власно-
го даху над головою, працевлаштувався в 
морську школу Кіровоградської обласної 
організації ДТСААФ Української РСР, бага-
то зробивши для зміцнення її матеріально-
технічної бази, покращення навчального 
процесу. Сьогодні Борис Ракуленко – про-
відний фахівець Кіровоградської обласної 
організації ТСО України.

 -Товариству віддав майже 30 років жит-
тя, і не було ще дня, аби пошкодував про 
зроблений в середині 80-х вибір, - каже 
підполковник у відставці Борис Павлович 
Ракуленко. – Тут я знайшов близьких мені 
по духу, світогляду людей, які, як і я, чима-
ло прослужили у війську, і тому ми розу-
міємо один одного з півслова. Як колиш-
ньому військовику подобається мені і те, 

що завдання від керівництва отримую чіт-
кі, знаю конкретні ділянки роботи, за які 
відповідаю. За великим рахунком, в певній 
мірі і досі почуваюся військовим…

З танкістів – в автомобілісти... 
Службу воїна-строковика Олександр роз-
почав у Групі радянських військ в Німеччи-
ні. Танкістом. Коли підійшов час звільнен-
ня, командування полку запропонувало 
сержанту Калашнікову як відміннику бо-
йової і політичної підготовки залишитись 
в армії. Старшиною надстрокової служби. 
Трохи подумавши, погодився. 

 -В ті часи людина у військовому одно-
строї користувалася неабиякою повагою в 
суспільстві, - каже він. – Тому ніяких сумні-
вів у виборі я не мав. Більш того, планував 
згодом вступити до військового училища, 
але не склалося…

Після того, як Калашніков погодився 
з пропозицією командування, його при-
значили танковим техніком ракетного 
дивізіону (тактичні ракети базувалися на 
шасі важкого танку ІС-2). Потім проходив 
службу у Київському, Одеському військо-
вих округах, командуючи транспортним 
підрозділом та взводом радіо- і радіотех-
нічної розвідки розвідувального батальйо-
ну мотострілецької дивізії, яка дислокува-
лася у молдовському місті Тирасполі. Там і 
звільнився в запас, переїхавши згодом до 
Кіровограда.

Тут він працевлаштувався в одному 
з підрозділів позавідомчої охорони, а в 
1984-му Калашнікову запропонували по-
саду начальника автослужби Кіровоград-
ської обласної організації ДТСААФ УРСР.

-Я відразу погодився, - згадує Олек-
сандр Олександрович. – Адже справу, 
якою належало займатись, знав добре. 

Кожен, хто мав справу з технікою і від-
повідав за її технічний стан, знає, що ро-
бота ця не з легких. Тому Олександр Олек-
сандрович часто бував у колективах ви-
щезгаданих закладів, проводячи технічні 
огляди, перевіряючи умови її експлуатації 
та зберігання тощо. При виявленні тих чи 
інших недоліків вони усувалися. Словом, 
звичайна буденна робота. Але це лише на 
перший погляд так може здатись: від тех-
нічного стану навчальних автомобілів, за 
кермом яких курсанти опановували ази 
водійського ремесла, залежали не лише 
їхні життя, а й життя інших учасників до-
рожнього руху.

У 2011 році через важку хворобу до-
велося залишити улюблену роботу. Але 
й сьогодні, майже не виходячи з кварти-
ри, ветеран телефонує колегам, цікавиться 
справами автомобільної служби.

Разом з дружиною, Вірою Петрівною, 
виростили і виховали сина Олега. Він, як і 

батько, теж залишився під час армійської 
служби на надстрокову, а по звільненні 
працює начальником гаража в одній з ко-
мерційних фірм Кіровограда. Особлива 
гордість родини Калашнікових – онук Дми-
тро, капітан міліції, онука Олена. А ще – 
правнуки Іван¸ Данило, Тигран.

Голова Кіровоградської обласної ор-
ганізації ТСО України Надія Титенок:

-Знаєте, я не уявляю нашого колективу 
без людей, які десятки кращих років жит-
тя віддали армійській службі. Вони – наш 
золотий фонд, важко підібрати слова, яки-
ми можна охарактеризувати їхній внесок у 
виконання тих завдань, що стоять перед 
нами. Перед тим, як працевлаштувати-
ся в Товаристві, вони пройшли справжню 
життєву школу в армії, побувавши в бага-
тьох, у тому числі і віддалених, гарнізонах 
колишнього Союзу. Мені і самій разом з чо-
ловіком-офіцером довелося жити в них і я 
знаю: той, кому довелося «подорожувати» 
подібним чином, мають тверді характе-
ри, не розгублюються за якихось неорди-
нарних ситуацій, загартовані і мораль-
но, і фізично. 

Коли я була обрана головою Кіровоград-
ської обласної організації Товариства, то 
підтримку на цій посаді отримала насам-
перед з боку офіцерів-оборонців, які пер-
шими підставляли плече допомоги. Коли 
спілкуюся з ними, коли ми працюємо над 
вирішенням тих чи інших проблем і я кра-
ще пізнаю людину, то завжди переконуюсь, 
що колишніх офіцерів не буває. Принаймні 
серед тих, що працюють у нас.

Користуючись нагодою, хочу щиро при-
вітати усіх працівників нашої організації, 
особливо ветеранів, з ювілеєм – 75-річчям 
з дня її створення. Бажаю усім вам міцно-
го здоров’я, усіляких життєвих гараздів!

Хай Господь Бог дарує усім вам ще бага-
то-багато років життя!
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Спорт

Сьомого січня 1954 року, згідно до 
Указу Президії Верховної Ради 
СРСР, була утворена Черкаська 
область. До її складу увійшли 

3 міста обласного підпорядкування 
і 30 районів Вінницької, Київської, 
Кіровоградської та Полтавської областей. 
Не висохло, як мовиться, чорнило на 
документі, як було створено Черкаський 
обласний організаційний комітет ДТСААФ. 

 - Відтоді минуло багато часу і в нашому 
житті сталося чимало знакових подій, - го-
ворить голова Черкаської обласної орга-
нізації ТСО України Микола Самойленко. 
– Найголовніша – здобуття Україною дер-
жавного суверенітету. Проте наші завдан-
ня, за великим рахунком, залишилися ті 
ж. В тому числі військово-патріотичне ви-
ховання молоді, підготовка юнаків до ар-
мійської служби. Звісно, що з урахуванням 
нових історичних реалій.

Користуючись нагодою, хочу згадати 
добрим словом своїх попередників: Бірю-
кова Миколу Івановича, Криворучко Ми-

киту Семеновича, Данильченка Григорія 
Васильовича, Марченка Василя Іванови-
ча, Товкача Миколу Григоровича. Це саме 
за їхньої безпосередньої участі і були за-
кладені ті міцні підвалини нашої органі-
зації, на яких вона міцно тримається, ви-
конуючи свої статутні завдання. Вдячний 
і тим людям, які разом зі своїми тодішніми 
керівниками створювали, розбудовували 
нашу організацію. Низький їм уклін за це!

Сьогодні Черкаська обласна організа-
ція Товариства налічує 75 тисяч активістів, 
до її складу входять 653 первинних і 19 
районних осередків, 4 міські організації і 
обласний комітет.

Якщо говорити про справи минулі, то 
слід нагадати про  внесок черкаських обо-
ронців у справу зміцнення обороноздат-
ності країни, у якій всі ми колись жили. 
Адже за 37 років (за часів СРСР) існуван-
ня обласної організації її навчальні закла-
ди підготували для Збройних Сил Радян-
ського Союзу десятки тисяч фахівців різ-
ного профілю.

З проголошен-
ням Україною не-
залежності і ство-
ренням власного 
війська робота ця 
продовжувалася. 
Але з часом Мініс-
терство оборони в 
силу об’єктивних 
причин (скоро-
чення чисельності 
армії і перехід на 
професійну осно-
ву) відмовилося 
від послуг нашого 
Товариства щодо 
підготовки спеці-
алістів. Тому пере-
орієнтувались на 
інші категорії насе-
лення. Сьогодні в 4 
автошколах і 17 ра-
йонних спортивно-
технічних клубах 
водійське ремесло 
опановують тися-
чі жителів області. 
І це при тому, що в 

кожному районі є по декілька приватних 
навчальних закладів, де теж надають ана-
логічні послуги! Люди йдуть до навчаль-
них закладів ТСОУ. Насамперед через гар-
ну професійну підготовку, яку тут можна 
отримати під орудою досвідчених викла-
дачів і майстрів водіння. За словами Мико-
ли Олексійовича, кращими є Драбівський, 
Золотоніський, Канівський, Смілянський, 
Уманський, Черкаський та Христинівський 
СТК. Керують ними Анатолій Маніта,Сергій 
Новіков,Олександр Бузніцький, Микола 
Артеменко, Віктор Шульга, Микола Куцевіл 
та Микола Вусатий. Не пасуть задніх і ав-
томобільні школи – Уманська і Черкаська, 
де директорами Валерій Шершун та Воло-
димир Кібальник.

Загалом за останні 6 років в стінах на-
ших навчальних заладів різні професії 
опанували майже 48 тисяч чоловік. Як 
свідчить практика, більшість з них успіш-
но працевлаштовуються як на підприєм-
ствах державної форми власності, так і в 
приватних.

Звісно, що і проблем вистачає. Але ке-
рівники не стільки констатують негараз-
ди, скільки працюють над їх розв’язанням. 
Ми також вдячні керівництву Товариства 
сприяння обороні України за розуміння 
наших проблем, всебічну підтримку у їх 
вирішенні.

Сьогодні ні для кого не є таємницею, що 
левова частка негараздів, які переслідують 
оборонні осередки, мають фінансове за-
барвлення. А виникають вони здебільшого 
через відсутність замовлень на підготовку 
тих чи інших фахівців. Стати привабливими 
для потенційних споживачів послуг – за-
вдання із завдань. Скрізь його вирішують 
по-різному. В основному - шляхом покра-
щення цих послуг.

 За словами Миколи Олексійовича, це 
один з кращих варіантів. Багатьом керів-
никам СТК, автошкіл кортить за рахунок 
надходжень підвищити насамперед лю-
дям зарплатню. Зрозуміти їх можна. Про-
те в цьому питанні потрібно бути дуже ви-
важеним: може статись так, що, піднявши 
зарплатні, з часом не буде з чого їх випла-
чувати. А ось якщо поступово нарощувати 
потужність навчального закладу, зокрема, 
поліпшуючи його навчально-матеріальну 

Сьогодні вони - діти. 
А завтра - народ України

ня 1954 року, згідно до киту Семеновича, Данильченка Григорія кожному районі є по декілька приватних 

На думку голови Черкаської обласної організації ТСО 
України Миколи Самойленка, військово-патріотичне 
виховання має посісти чільне місце в роботі оборонців
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базу і цим самим розширюючи коло слуха-
чів, то водночас зростатимуть і прибутки. 
Коли автошкола впевнено закріпиться на 
ринку надання послуг з підготовки водіїв, 
тоді можна подумати про розв’язання со-
ціальних проблем її працівників. Саме цим 
шляхом йдуть на Черкащині.

Минулого року навчальними заклада-
ми придбано десятки автомобілів, здій-
снено капітальний ремонт та технічне пе-
реобладнання багатьох аудиторій, що не 
могло не позначитись на підготовці воді-
їв. Звісно, що в це вкладено не один де-
сяток тисяч гривень. Проте в Черкаській 
обласній організації Товариства впевнені: 
з часом кожна потрачена таким чином ко-
пійка повернеться сторицею. Словом, тут 
навчилися працювати за нових умов, при-
стосувавшись – у кращому розумінні цього 
слова – до потреб ринку. При цьому діючи 
в рамках чинного законодавства.

Чільне місце в діяльності Черкаської 
організації посідає військово-патріотич-
не виховання молоді. Тому серед показни-
ків, за якими керівництво оцінює роботу 
осередків, навчальних закладів, фігурують 
не лише цифри, які відображають їх при-
бутки, а й участь оборонців у вшануванні 
пам'яті полеглих в роки Великої Вітчизня-
ної війни. Минулого року напередодні Дня 
Перемоги вони під керівництвом Миколи 
Самойленка брали участь в міжнародному 
автопробігові, який проліг через російські 
міста-герої. А присвячувався він 70-річчю 
Сталінградської битви та 100-річчю з дня 
народження тричі Героя Радянського Сою-
зу Олександра Івановича Кожедуба – про-
славленого повітряного аса часів Другої 
світової війни.

Звичними стали зустрічі ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни з учнями місцевих 
шкіл, громадськістю населених пунктів. На 
них сивочолі солдати розповідають про 
пережите воєнне лихоліття, згадують то-
варишів, що полягли. Саме під час такого 
спілкування з юнаками і дівчатами останні 
краще розуміють значення Перемоги для 
себе особисто. Активісти Товариства, на-

самперед з числа ветеранів Збройних Сил, 
які теж не забувають дороги до навчаль-
них закладів, нагадують підростаючому 
поколінню про видатних синів черкаської 
землі, які зробили величезний внесок в 
справу перемоги: 158 черкащан були удо-
стоєні звання Героя Радянського Союзу, 40 

стали повними кавалерами 
ордену Слави. Черкаська 
земля є батьківщиною дві-
чі Героя Радянського Сою-
зу, генерала армії Івана Да-
ниловича Черняховського 
– одного з наймолодших і 
найталановитіших коман-
дувачів фронтів у роки ми-
нулої війни. Цей факт обо-
ронці широко використо-
вують під час проведення 
заходів військово-патріо-
тичного спрямування.

Не забувають в Черкаській обласній 
організації Товариства і про спортив-
ну роботу. 

 -Розвиток військово-прикладних та 
технічних видів спорту забезпечують на-
самперед Черкаський авіаційно-спортив-
ний клуб, комплексна спеціалізована ди-
тячо-юнацька спортивно-технічна школа, 
обласний та два міських клуби службового 
собаківництва, - каже Микола Самойленко. 
– Ми маємо також і власну водну станцію, 
на якій активно займаються спортсмени з 
водних видів спорту.

Тут активно культивуються авіамо-
дельний, водно-моторний, автомобільний 
спорт, кульова стрільба, картинг, морські 
багатоборства, мотоциклетний спорт та 
інші. Вихованці Черкаської обласної орга-
нізації ТСО України щороку беруть участь 
у понад 15 змаганнях різного рівня, в то-
му числі і міжнародного. Особливо по-
пулярні морські багатоборства, вітрильні 
перегони, веслування на ялах, підводне 
орієнтування, плавання, стрільба з пнев-
матичної гвинтівки.

Влітку минулого року на Кубку світу з 
морського багатоборства, що проходив у 
Севастополі, черкаські спортсмени у скла-
ді збірної України посіли другі місця серед 
юнаків, жінок та чоловіків, завоювавши 10 
срібних медалей!

А ось ще такий красномовний факт. У 
2013 році спортсмени з морського бага-
тоборства вибороли на першостях країни 
112 призових місць, 5 чоловік виконали 
норматив майстра спорту України.

Серед спортсменів, які достойно пред-
ставляють Черкащину і всю Україну на Єв-
ропейській та світовій арені, вирізняються 
водномоторники Олексій Чендеков, Ан-
дрій і Анастасія Лисенко, судомоделіст Ан-

дрій Коваль. А також морські багатоборці 
Микола Чалов, Віталій Снесар. Загалом 14 
черкаських спортсменів стали чемпіонами 
Європи з цього виду спорту.

Своїми перемогами вони у значній мірі 
зобов’язані наставникам. Зокрема, стар-
шому тренеру збірних команд України з 
морських багатоборств, Заслуженому тре-
неру України Сергію Каданцеву, заслуже-
ному тренеру з авіамодельного спорту, 
триразовому чемпіону світу, семиразово-
му чемпіону Європи, багаторазовому во-
лодару Кубку світу з авіамодельного спор-
ту в особистому заліку Євгену Вербиць-
кому, майстру спорту України, тренеру з 
автомодельного спорту Костянтину По-
лосухіну, досвідченому тренеру з мото-
кросу Миколі Селіщеву та багатьом іншим.

Розповідаючи про спортивну роботу, 
яка проводиться на Черкащині під ору-
дою обласної організації ТСОУ, не мож-
на не згадати Черкаський обласний клуб 
службового собаківництва ТСО України. 
Його витоки сягають 1968 року, коли гру-
па любителів собак об’єдналася в органі-
зацію. Першими керівниками клубу булл 
подружжя Краснових – Ілля Самойлович 
та Ірина Володимирівна.

 Наталія Кривоколінська, яка сьогод-
ні очолює клуб, не лише зберегла кращі 
традиції, а й усіляко їх розвиває, черкаські 
кінологи разом зі своїми підопічними бе-
руть участь в різноманітних спортивних 
змаганнях і навіть телевізійних шоу!

 - Ми скромно оцінюємо результати сво-
єї роботи, розуміючи, що вони могли бути і 
кращими, - відверто зізнається голова Чер-
каської обласної організації Товариства 
сприяння обороні України Микола Олек-
сійович Самойленко. – Підводячи підсумки 
за минулий рік, ми побачили певні резер-
ви, використавши які можна ці результати 
і змінити. У кращий бік. 

Особливо хочу підкреслити важливість 
військово-патріотичного виховання мо-
лоді. Сьогодні, коли призов на дійсну вій-
ськову службу відмінено, інколи можна 
почути, що відпала і необхідність в ньому. 
Та це далеко не так! Адже почуття поваги 
до старших поколінь, своєї держави, лю-
бові до рідної землі і готовності захищати 
її зі зброєю в руках ніхто і ніколи не від-
міняв А хіба Українське військо поповню-
ватиметься не сьогоднішніми школярами, 
студентами? Звісно, що ними. З яким сві-
тоглядом вони виростуть, у значній мірі 
залежить від нас. 

Нагадаю, що саме військово-патріотич-
не виховання є одним з головних завдань 
нашого Товариства.

Юрій Шаврацький



Вихованець ДТСААФ

Своїх наставників 
згадував добрим словом…

Знання, отримані в автошколі оборонного Товариства, 
неабияк знадобилися Миколі Гуку  в Афганістані

Двадцять п'ять років тому, 15 лю-
того 1989 року, з цієї країни були 
виведені радянські війська: за-
вершилася так звана афганська 

війна. Через її горнило пройшли сотні тисяч 
радянських солдатів та офіцерів, серед яких 
було чимало наших земляків. 

Колишні «афганці» сьогодні працюють і 
в оборонному Товаристві. Наша розповідь 
про одного з них.

Народився і виріс Микола на Рівненщині, 
у звичайній сільській родині. По закінченні 
8 класу поступив до професійно-технічного 
училища, де готували трактористів-маши-
ністів широкого профілю. Таких навчальних 
закладів на той час вистачало в кожній об-
ласті, в тому числі і в рідній Рівненській, але 
хлопець обрав училище, що знаходилося 
на…Миколаївщині.

- Мені захотілося випробувати себе у само-
стійному житті і тому вирішив «втекти» подалі 
від батьків, - посміхається Микола Васильович. 
– Потім, правда, жалкував про це, позбавивши 
себе маминих пиріжків, але довчився… 

Під час навчання загорівся бажанням опа-
нувати професію водія, але з’ясувалося, що 
цьому ремеслу там не навчають. Отримавши 
права, які давали право на керування кіль-
кома марками тракторної техніки, вирішив 
продовжити навчання у Володимирецькій 
автомобільній школі ДТСААФ, що у Рівнен-
ській області, тим більш, що рідне село знахо-
дилося всього за кілька кілометрів від район-

ного центру. По закінченні школи хотів пра-
цевлаштуватися у місцевому колгоспі, але не 
судилося: призвали до лав Радянської Армії.

Службу розпочав у мотострілецькому 
полку, який дислокувався в Ужгороді ме-
ханіком-водієм бронетранспортера. Зго-
дом був переведений до однієї з частин у 
Хмельницькому.

- Я радів, що служити випало в Україні і 
в глибині душі сподівався, що тут і завершу 
свою «армійську кар’єру». Та помилився, - 
розповідає Микола Гук. – Якось, вишикував-
ши особовий склад нашого підрозділу, нам 
наказали переодягтися в парадні однострої 
і за 10-15 хвилин зібратись на плацу.  Неза-
баром ми вже проходили медичне обсте-
ження. Чесно кажучи, члени військово-лі-
карської комісії не надто переймалися на-
шим здоров’ям, обмежуючись здебільшого 
запитаннями на кшталт «скарги на свій фі-
зичний стан маєш?». Звісно, що ніхто їх не 
мав, і у їхніх висновках було сказано, що всі 
«фізично здорові і придатні до проходжен-
ня служби в гірських районах». Довідавшись 
про такий вердикт медиків, ми губилися в 
здогадках, що б це він значив, висловлюю-
чи різні припущення. 

Після цього хлопців сфотографували і се-
ред ночі потягом відправили до Івано-Фран-
ківська, а звідти, через кілька днів, до Льво-
ва. Там, на одному із заводів МО СРСР, вони 
отримали Камази, інші автомобілі і, заван-
тажившись на залізничні платформи, зали-
шили місто. Ніхто не пояснив куди їдуть, але 
невдовзі через «солдатське радіо» дізнались, 
що кінцевий пункт – місто Термез, неподалік 
радянсько-афганського кордону.

- Після цього відразу зрозуміли що зна-
чать ті записи, - продовжує Микола Васильо-
вич. – Кожен з нас реагував на це по-різному, 
але ніхто не злякався. Адже від введення ра-
дянських військ до Афганістану минуло всьо-
го кілька місяців, ніяких повідомлень про бо-
йові дії, що там велися, не було, не кажучи 
вже про втрати Радянської Армії. Більш того, 
багато хто висловив побажання, щоб нас не 
залишили, не дай Бог, у Термезі, а відправи-
ли саме до Афганістану.

Прибувши до однієї з навчальних частин 
Туркестанського військового округу, де вій-
ськовослужбовці строкової служби, яким на-

лежало відбути до «братньої» країни, прохо-
дили підготовку, солдати-прикарпатці роз-
вантажили техніку і відразу приступили до 
занять з бойової підготовки. Вони, зокрема, 
стріляли зі всіх видів стрілецької зброї, ки-
дали гранати, вчилися іншим премудрощам 
солдатського мистецтва. З неофіційних роз-
мов з офіцерами-інструкторами дізналися, 
що «їдуть на справжню війну», хоча і без того 
було зрозумілим, що виконуватимуть «інтер-
національний обов’язок». В тім, що дійсно до-
ведеться воювати, переконалися, коли перед 
тим, як залишити Термез, їм видали автомати, 
гранати, а в голові і в хвості колони прила-
штувались бойові машини піхоти з повним 
боєкомплектом. К оли перетнули кордон і по-
бачили обабіч дороги кілька обгорілих БТРів, 
деякі солдати загалом були шоковані…

Частина, у якій випало служити рядовому 
Миколі Гуку, дислокувалася за кілька кіломе-
трів від Кабула. Незважаючи на таку близь-
кість до столиці, повстанці дошкуляли свої-
ми вилазками. Наприклад, наблизившись на 
більш-менш прийнятну відстань, обстрілюва-
ли батальйон з мінометів. Їх, правда, швидко 
вгамовувала наша артилерія, а за необхід-
ності і вертольоти, яких вони панічно боя-
лися. Та найбільша небезпека чатувала на 
Миколу і його товаришів під час рейсів, що 
проходили територією Афганістану. Офіцій-
на радянська пропаганда стверджувала, що 
«в ДРА купка бандитів воює з народом, який 
не підтримує їх, і тому практично вся терито-
рія країни перебуває під контролем уряду». 
Проте й вони контролювали значну части-
ну країни, здійснюючи так звані рейди і на 
територію, де урядові війська дійсно контр-
олювали ситуацію.

- Душмани влаштовували справжнє полю-
вання за нашими автоколонами, - продовжує 
Микола Васильович. – З їх особовим скла-
дом значно легше воювати, аніж з десант-
ним чи навіть мотострілецьким підрозділом. 
У нас же яка була зброя? Автомати і гранати, 
з якими важко було достойно протистояти 
повстанцям. Тим паче, що відкритого бою 
вони уникали, нападаючи із засідок. Хоча жо-
ден рейс не обходився без прикриття БМП, 
танків, а то й зенітних установок, ми все ж не 
почувалися в безпеці. 

З
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Майже 2 роки Микола перевозив до СРСР 
різноманітні вантажі. Це, зокрема, були під-
биті бронетранспортери, бойові машини пі-
хоти, які підлягали відновленню. Назад, в Аф-
ганістан, везли, як правило, будівельні мате-
ріали, частка з яких використовувалась для 
потреб обмеженого контингенту радянських 
військ в ДРА, а інша частина передавалася 
місцевим органам влади, боєприпаси, в то-
му числі і авіаційні бомби. Під час зворотних 
рейсів душмани особливо полювали за ко-
лонами: вантажі, які направлялися до Афга-
ністану, їх більше цікавили, аніж ті, що виво-
зились до Союзу.

Миколі кілька разів довелося потрапити 
в ситуації, коли і його життя, і життя бойових 
друзів висіли на волосинці. У тім, що зали-
шався живим і не зазнавав навіть поранень, 
не в останню чергу завдячує своїй професій-
ній водійській підготовці.

- Під час навчання у Володимирецькій ав-
тошколі мені поталанило і на викладачів, і на 
майстрів практичного водіння автомобіля, - 
говорить він. – Звісно, що ніхто нас, курсан-
тів, не готував до служби за умов бойо-
вих дій, але на необхідності «все уміти і 
все знати» постійно наголошували. Не-
абияку роль відіграла та обставина, 
що під час на-
в ч а н н я 
багато 
уваги 

приділялося практичному во-
дінню. Я дуже вдячний Коваль-
чуку Василю Михайловичу, який 
ніколи, як це інколи трапляло-
ся в інших його колег, не еконо-
мив на нас пальне. Більш того, 
під час практичних занять він 
ускладнював завдання, вважа-
ючи, що уміння орієнтуватися за 
складних ситуацій може неаби-
як згодитись під час армійської 
служби. Як у воду дивився наш 
Михайлович…

Там, в Афганістані, умови пересування, 
зважаючи на географічні умови, були вкрай 
поганими і доводилося вже під час рейсів ба-
гато чому вчитись. Але ті навички, що отри-
мав у автошколі, пришвидшили цей процес.

На запитання у скількох рейсах побував, 
Микола Васильович відповів:

- Чесно кажучи, обліку не вів, бо це вва-
жалося поганою прикметою. А ось бойових 
товаришів, хоча відтоді минуло понад три де-
сятиліття, пам’ятаю добре. Зокрема, Михайла 
Сільковця, Петра Курилова. Добру пам'ять 
про себе залишили командир батальйону 
підполковник Олександр Шумський, коман-
дир роти капітан Віктор Єрофєєв, командир 
взводу старший лейтенант Олег Тарнов-
ський. Це були офіцери з великої літери, які 
над усе цінували наші солдатські життя. Про-
воджаючи в рейс, вони наголошували, що 
«жоден вантаж, яким би цінним він не був, 
не вартий людського життя». І просили усіх 
повернутись живими 

і неушкодженими, завжди нагадуючи, що нас 
чекають батьки, брати і сестри.

Восени 1981-го Микола звільнився в за-
пас. Відпочивав не довго, відразу працевла-
штувавшись на одному з підприємств Воло-
димирця. Водієм.

- Спершу не міг звикнути до мирного жит-
тя, - посміхається Микола Васильович. – Їду-
чи по трасі, особливо на поворотах, інколи 
напружувався, чекаючи пострілів, як це було 
на війні. З часом звик, що я вдома і мені ніхто 
і ніщо не загрожує.

Сьогодні Микола Васильович працює ін-
структором індивідуального навчання во-
дінню автомобіля Володимирецької авто-
мобільної школи ТСО України, що у Рівнен-
ській області. На ЗІЛ-130 навчає водійській 
науці своїх земляків, котрі працюватимуть в 
різних галузях економіки України. Трудиться 
разом зі своїм колишнім наставником Васи-
лем Ковальчуком, якому і понині вдячний 
за уроки професіоналізму, отримані понад 
30 років тому. За відгуками слухачів, Гук, як 
колись його учитель, теж ускладнює їм жит-
тя під час практичної їзди.

- Водій, як і солдат, завжди повинен бути 
готовий до виникнення будь-якої ситуації, 
- вважає він. – Дорога, звичайно, це не по-
ле бою. Але й на ній можуть виникнути різ-
ні так звані позаштатні ситуації, коли і твоє 
власне життя, і життя інших учасників руху 
опиняються в небезпеці. В таких випадках 
багато залежить від тих, хто за кермом. 

Василь Рудика,
помічник голови Рівненської 

 обласної організації ТСО України 
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Пам'ятаємо!

Пішла в історію та війна, але в 
пам’яті людській вона ще жи-
тиме довго, тому що її історія 
написана кров’ю солдатів і 

полита слізьми матерів. Покоління, 
обпалене її  вогнем, як ніхто інший 
засвоїло військові й моральні уроки 
того ніким і нікому не оголошеного про-
тистояння.  Але, слава Богу, 15 лютого 
1989 року останній радянський солдат 
покинув землю далекого Афганістану.

Крізь його пекло  пройшли і 69 жите-
лів Радивилівського району Рівненської 
області. На жаль, не всім вдалося повер-
нутися з чужини живими та  неушкодже-
ними. Наприклад, рядовий Микола Му-
жилко та старший лейтенант Володимир 
Стеценко загинули. За мужність і героїзм, 
проявлені під час виконання інтернаціо-

нального обов’язку, їх наго-
родили орденом «Червоної 
Зірки» (посмертно).

2014 рік проголошений 
Роком учасників бойових дій 
на територіях інших держав, 
що є свідченням шанобливо-
го ставлення з боку держа-
ви до «афганців», учасників 
інших військових конфлік-
тів. Громадськість Радиви-
лівщини також приєднала-
ся до Всеукраїнських захо-
дів із пошанування подвигу 
людей, яким довелося брати 
участь у  локальних війнах 
та збройних конфліктах. У 
місті Радивилові 14 лютого 

відбулося покладання вінків та квітів до 
пам’ятника загиблим в Афганістані, а також 
поминальна панахида за участі представ-
ників місцевих органів виконавчої влади,  
місцевого самоврядування, представників 
Радивилівської ра-
йонної організації 
та Козинської ав-
томобільної шко-
ли ТСО України.

Піс ля цього 
у навчальному 
закладі відбулося 
у р о ч и с т е 
відкриття кімнати-
музею бойової 
с лави воїнів - 
інтернаціоналістів. 
Натхненником та 

організатором його 
с творення с тав 
колектив автошколи 
на чолі з директором 
Савчук Ларисою 
М и к о л а ї в н о ю . 
Ро б о т а  з  й о го 
с т в о р е н н я  т а 
н а п о в н е н н я 
е к с п о н а т а м и 
п р о в о д и л а с я 
протягом усього 
2013 року.

Під час відкриття музею голова ра-
йонної ради О.Пастух та міський голова 
М.Карапетян привітали ветеранів з 25-ю 
річницею виведення радянських військ 
із Афганістану, побажали їм миру, міц-
ного здоров’я, сімейного благополуччя, 
щастя та успіхів у житті і відзначили по-
дяками воїнів-інтернаціоналістів. 

Голова обласної організації ТСО Укра-
їни Сергій Кошин подякував представ-
никам районної організації ветеранів за 
активну громадську позицію, за сприян-
ня розвитку громадського суспільства 
та виховання патріотизму у молоді, а 
також нагородив подяками і цінними 
подарунками воїнів-інтернаціоналістів 
– Ярмуся Василя Дмитровича, Кундеуса 
Миколу Андрійовича, Курсика Михайла 
Андрійовича, які взяли найбільш актив-
ну участь у створенні музею. Окрема 
подяка була висловлена директору Ко-
зинської автошколи ТСО України Савчук 
Л.М. та всьому колективу працівників.

Покоління воїнів-афганців пройшло 
кривавими дорогами афганської війни, 
залишаючи на них життя і біль втрат. Ми 
це пам’ятаємо. Війна навчила цих людей 
цінувати дружбу, порядність, цінувати 
саме життя як найбільшу радість. І сьо-
годні, у мирному житті, представники 
афганської когорти не втратили вміння 
товаришувати, допомагати, співчувати, 
любити, чесно виконувати свій грома-
дянський обов’язок. Безмежна вдяч-
ність ветеранам афганської війни і до-
земний людський уклін!

Василь Рудика

Афганістан –
наш біль

нального обов’язку, їх наго- Під час відкриття музею голова ра-

У Козинській автошколі, що на Рівненщині, відкрито музей, 
експонати якого розповідають про участь земляків у 

афганській війні
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Згадаймо поіменно

Євген Михайлович народився 
1937 року в Кронштадті, на по-
чаток війни йому виповнило-
ся всього 4 роки. Батько, який 

працював ветеринаром, одразу ж пішов 
на фронт, залишивши маленького Женю 
і двох його сестер на опіку матері. Там, у 
Кронштадті, сім'я Терьошкіних і зустріла 
блокаду. Дитяча пам'ять, вона у людини 
найяскравіша… ніжні мамині руки, міцне 
батьківське плече, бабусині казочки на ніч. 
А на Євгенкову долю випало таке, що й до-
рослому чоловікові згадувати моторошно:

- Найбільша згадка про ті події – це, 
звісно ж, голод. Продуктів харчування 
взяти було просто ніде. Пам'ятаю, мати 
годувала нас переважно гірчичним 
порошком. Таким чином, звісно, 
шлунки собі пошкодили ґрунтовно, 
пізніше прийшлось довго заліковувати. 
Але головне – вижили… Однак з тих 
пір гірчицю на дух не переношу, ні в 
якому вигляді.

Добре пам'ятаю бомбардування. 
Багато з них пересиджували вдома, 
а стіни буквально ходором ходили. 

В нашому будинку бомбосховища 
не було, тому мати вела нас кудись 
через дорогу…

Коли ж запрацювала Дорога Життя, 
в першу чергу із оточеного міста 
вивозили жінок і дітей. Ми виїжджали в 
квітні місяці, коли крига вже небезпечно 
потоншала. Пам'ятаю, бачив машини, 
які провалювались в ополонках, але 
наша вантажівка все ж таки доїхала 
до Великої Землі. Дитині було цікаво 
дивитись на "фонтанчики", що злітали з 
калюж. Вже набагато пізніше прийшло 
до тями наскільки кожен із цих, піднятих 
снарядами і пулями, фонтанчиків був 
небезпечний.

Евакуйовану сім'ю Терьошкіних 
вивезли під Куйбишев, де мати 
влаштувалась на роботу на одному з 
оборонних заводів, а діти деякий час 
були надані самі собі. По закінченні 
війни повернувся батько, який зустрів 
день Перемоги в Чехословаччині.

Нелегким був фронтовий шлях 
Михайла Тимофійовича. Два поранення 
покалічили його тіло, але найбільшою 
раною, яка всі роки війни краяла 

його серце, була думка про сім'ю, 
якій він нічим не міг зарадити. Орден 
Червоної Зірки та п’ять медалей 
прикрасили груди капітана Терьошкіна 
красномовними свідками його бойової 
звитяги. Потім була служба у Львівській 
та Вінницькій областях, а завершив 
її на суворих берегах Тихого океану 
- у Петропавловську-Камчатському в 
1954 році. Невдовзі був направлений 
за партійною рознарядкою на 
Смоленщину, де на протязі семи років 
очолював колгосп. Пішов із життя 
сонячним червневим днем 1992 року.

Ні важке дитинство, ні тернисті шляхи 
офіцерської служби не зламали волі і 
спраги до життя Євгена Михайловича. 
Він сьогодні серед нас старший за 
віком, але своїм ставленням до роботи, 
завзятістю і енергійністю може бути 
прикладом своїм молодшим колегам.

 Тож нехай доля завжди Вам 
посміхається, шановний Євгене 
Михайловичу. І ми з Вами ще багато 
років попрацюємо на благо нашого 
рідного колективу - Товариства 
сприяння обороні України!

ЩО     Є       СТРАШНІШЕ 
ЗА ВІЙНУ?!..

вген Михайлович народився 

27 січня 1944 року в Ленінграді було дано артилерійський салют 
на честь остаточної ліквідації блокади міста, яка офіційно 
тривала 872 дні. Від безперервних німецьких бомбардувань і 
артобстрілів у  місті на Неві загинуло близько 17 тисяч чоловік, 34 тисячі було 
поранено, а всього кількість загиблих у місті склала 641 тисячу осіб. Серед тих, 
хто пройшов це пекло, створене фашистами на радянській землі, наш колега - 
ветеран Товариства сприяння обороні України, голова Закарпатської обласної 
організації Євген Михайлович ТЕРЬОШКІН.
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Шановні друзі! Як і обіцяли, розпочинаємо публікувати спогади 

Мой отец, Павлей Владимир 
Иванович, родился в июле 
1925 года в семье красноф-
лотца Черноморского Флота 

Ивана в Балаклаве. Маленький зелёный 
городок, расположенный рядом с главной 
базой флота - Севастополем, в те далёкие 
времена пах только рыбой и виноградом.

Самым ярким воспоминанием голо-
дного детства отца осталось угощение 
старого рыбака-грека, только что вер-
нувшегося на шаланде с моря с удачным 
уловом. В тот раз удалось поймать осетра 
с полным брюхом икры. И старуха-гречан-
ка, разделывая ещё живую рыбу, ястыки с 
икрой поместила в бадью с тузлуком, на-
всегда прописавшуюся в старом довоен-
ном дворике. Вот рыба разделана, слад-
кий лук, пахнущий детством, накрошен. 
Старуха достаёт свежепосоленную икру, 
смешивает с луком и оливковым маслом 
(почему-то водившимся в голодной Бала-
клаве) и гортанными звуками подзывает 
дворовую детвору. Деревянная миска, 
деревянные ложки, полное отсутствие 
хлеба, как в славном фильме режиссёра 
Мотыля (но уже из нашего детства). На-
верное, это было действительно вкусно.

Потом было Севастопольское ремес-
ленное училище корабельного артвоору-
жения. Практика на линкоре “Парижская 
Коммуна”. Шутливый розыгрыш моряков 
по протягиванию “салажонка” через ствол 
главного калибра (ищи неисправность!) и 
обед “до отвала” в настоящем матросском 
кубрике. А дальше война…

Осаду Севастополя отец проработал в 
штольнях Инкермана – ремонтировал ору-

жие на подземном заводе, где 
большую часть пространства 
занимал довоенный погреб 
шампанского. Им и умывались - 
воды на заводе катастрофичес-
ки не хватало. Эвакуирован был 
на последнем корабле, ушед-
шем из осаждённого города, - 
лидере эсминцев “Ташкент” как 
номерной специалист-оружей-
ник. Мать осталась в окупации. 
Отец – моряк, канул в жерле 
войны с самых её первых дней.

Дальше было самое страш-
ное в жизни плаванье… 

Перегруженный ранеными корабль, за-
державшийся с погрузкой и выходом из 
бухты Севастополя, был обнаружен вражес-
кой авиацией. Стоны умирающих, грохот 
самолётных пушек, выброшенные за борт 
тела убитых до конца жизни будут пресле-
довать отца. Но ад на этом не закончился.

Новороссийская морская база по каким-
то причинам военного времени израненный 
корабль на рейд не приняла – направили 
на Сочи. Сочи – на Батуми, а Батуми – на 
Поти. Каждый новый час этого движения 
был отмечен новыми трупами за бортом и 
кровавым кильватерным сле-
дом. Кричали люди, кричали 
чайки, а начальство молча-
ло. Поти также не дало “до-
бро” для захода на рейд. Тогда 
командир корабля принима-
ет самовольное решение со 
страшными для себя послед-
ствиями, вытекающими из во-
енного времени. Корабль са-
мостоятельно швартуется к 
стенке, начинается эвакуация 
и спасение раненых… Коман-
дира увозят навсегда…

В Поти отца призвали в армию и напра-
вили в формирующуюся бригаду морской 
пехоты в г. Новороссийск. В составе этой 
бригады отец освобождал родной Севас-
тополь и штурмовал Сапун-гору.  А День 
Победы встретил в освобождённой Одессе…

И  после войны до самого конца жизни 
главным элементом одежды под  любым 
костюмом для отца оставалась тельняшка…

Игорь Павлей

М і й  б а т ь к о ,  К р а вч е н к о  І в а н 
 Макарович, як і більшість фронтовиків, 
ніколи не захоплювався своїми воєнними 
спогадами. Занадто страшними були ті ро-
ки, пов’язані з втратою друзів та підлеглих. 
Тому інформацію маю з документів, які 
знайшов у батьковому особистому архіві.

Бойову діяльність в званні лейтенанта 
розпочав 15 травня 1942 року в 14 Окре-
мому кулеметно-артилерійському ба-
тальйоні 159 Укріпрайону в Калінінській 
області на посаді заступника командира 
артбатареї. Але справжнє бойове хрещен-
ня отримав на Сталінградському фронті, 
де воював у складі 226 Окремого куле-
метно-артилерійського батальйону з 15 
листопада 1942 по 5 лютого 1943 року. 
Коли баталь-
йон перей-
шов в наступ, 
особисто су-
проводжував 
піхоту "вог-
нем і колеса-
ми" батареї 
сорокап'яток. 
А потім був 
1-й Україн-

ський фронт, де степами йшов він зі сво-
єю батарею тепер вже 76-мм гармат, ви-
зволяючи міста і села рідної України. Під 
Яссами, перебуваючи в бойових порядках 
піхоти, отримав контузію. Нелегкі випро-
бування випали на долю офіцера-артиле-
риста, коли йому разом з бійцями дово-
дилось викочувати гармати на пряму на-
водку, долаючи Карпатські гори в складі 
2-го Українського. Перемогу зустрів під 
Прагою.

ЇХНІ ІМЕНА
З НАШОЇ
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працівників Товариства про їх батьків, учасників Великої Вітчизняної
За участь в бойових діях нагороджений 

орденами "Великої Вітчизняної війни" ІІ ст., 
"Червоної Зірки" та трьома медалями. Не 
менш, ніж орденами, пишався батько і По-
дяками Верховного Головнокомандувача 
т. Сталіна"за відмінні бойові дії". 

А особисто для мене найбільш цінова-
ною пам’яткою про батька став невелич-
кий клаптик паперу, складений в багато 
разів та геть стертий з країв. Надаю його 
дослівно: "Боевая характеристика. Дана 
настоящая помощнику командира 3 Арт-
батареи по строевой части л-ту Кравчен-
ко Ивану Макаровичу в том, что за время 
пребывания в 3 Артбатарее показал себя 
только с хорошей стороны. Он как первый 
мой заместитель по строевой показал се-
бя в бою с немецкими оккупантами стой-
ким, храбрым, знающим арт. дело, умелым 
держать своих подчиненных в руках и вес-
ти ихв бой на врага. Он умело уничтожал 
вражеские блиндажи при занятии обороны 
Южнее х-ра Катлувани 3 км. Он умело по-
могал продвижению нашей пехоты при 
наступлении на выс. 143,8 у хутора Бород-
кин, Разъезд Конный. Прямой наводкой 
уничтожал опорные пункты противника, 
прокладывая путь своей пехоте. За унич-
тожение вражеской группировки под Ста-
линградом приказом Военного Совета 24 
Армии от 29 января 1943 года и приказом 
Верховного Главнокомандующего Крас-
ной Армии Войсками Донского фронта от 
2 апреля 1943 года объявлена Благодар-
ность. За проявленную храбрость, герой-
ство при уничтожении вражеской группи-
ровки под Сталинградом представлен к го-
сударственной награде. Он в 3 Арт. батарее 
с 3.1.43 года. Присвоить воинское звание с 
л-та на ст. л-та. Звание л-та былоприсвоено 
19.4.42 года.21.02.43 г. Ком. 3 Арт. батареи 
Ст. Л-нт Бодилай".

Після війни батько залишився в армії, 
закінчив службу підполковником, на по-
саді воєнкома Глибокського райвійсько-
мату Чернівецької області. Пішов із життя 
1991-го року. Ми з братом завжди пиша-
лися своїм батьком і обрали також шлях 
офіцера, закінчивши свого часу Омське 
танкове училище.

Володимир Кравченко

Я часто згадую свого дідуся Скрипку 
 Василя Павловича.

Хоча багато води спливло відтоді, але і 
досі дуже добре пам’ятаю своє дитинство. 
Особливо ті дні, які проводила в селі Велика 
Дорога, де проживали мої бабуся та дідусь. 
Батьки, працюючи на одному з підприємств 
міста Ніжина, часто привозили мене до них. 
В такі дні радощам моїм не було меж!

Чернігівське Полісся – чарівний край, 
оспіваний у творчості багатьох письмен-
ників та поетів. Хата діда знаходилася на са-
мому краю села, а далі - безкраї пшеничні, 
житні поля з синіми волошками, які я зби-
рала. У мене перехоплювало подих від усі-
єї цієї краси. Її, всю неймовірну, таку дорогу 
серцю красу Батьківщини, довелося боро-
нити моєму рідному дідусю, який народив-
ся у 1910 році на Чернігівщині.

А почався його бойовий шлях 23 верес-
ня 1943 року, коли його, простого селяни-
на-колгоспника, згідно рішення Лосинів-
ського районного військового комісарі-
ату, призвали до армії. Залишивши вдома 
свою чисельну родину, а на той час його 
дружина народила йому вже п’ятеро дітей 
(бо побралися вони, коли їм було по 16 ро-
ків): двох дочок – одна з них моя мама – 
Ніна Василівна та трьох синів. Потім, після 
війни, народились ще два сини, а взагалі 
виростили семеро дітей.

Почав воювати Василь Павлович у скла-
ді 223 інженерно-саперного батальйону, 
що входив до складу 37 інженерно-сапер-
ної бригади. Він, рядовий інженерної розвід-
ки пунктів паромних переправ і наведених 
мостів, брав активну участь в налагоджені 
переправ при форсуванні Дніпра та визво-
ленні нашої столиці - міста Києва. Потім бу-
ло визволення Варшави, Чехословаччини, 
взяття форпосту фашистської Німеччини – 
Берліна, куди він дійшов у складі військ І-го 
Українського фронту. Внесок мого діда в роз-
гром ворога Батьківщина оцінила орденом 
Слави 3-го ступеню, медалями «За відвагу», 
«За бойові заслуги», «За взяття Берліна», «За 
перемогу над фашистською Німеччиною».

По закінченні Великої Вітчизняної ві-
йни дід продовжував службу в Радяньскій 
Армії, а в лютому 1948 року звільнився. І 
понад 30 років пропрацював у колгоспі. 
У 1981-му пішов з життя…

Зараз згадую його життя – нелегке, сам 
був столяром, теслею, побудував своїй сім’ї 
будинок, потім - ще й трьом синам, пенсію 
на той час мав, як і всі колгоспники, 12 кар-
бованців. До-
бре пам’ятаю, 
що в 1977 році, 
коли я навча-
лась в м. Ніжи-
ні, дід з бабою 
на мій день 
народження, 
склавши свої 
с к р о м н і  д в і 
пенсії, купили 
мені пальто і 
казали, що все 

добре, аби тільки не було війни. Пережив-
ши страшний голодомор 1932-1933 років і 
війну, сім’я діда ніколи не ремствувала на 
долю, на те, що вони бачили в своєму не-
легкому житті: війну, рабську працю в кол-
госпі, особливо у післявоєнні роки. Але, 
незважаючи на це, вони завжди усміхали-
ся, любили українські пісні та навчали ме-
не любити життя і оточуючих людей.

Сьогодні, на жаль, нам залишається тіль-
ки пошкодувати про недооцінений держа-
вою їхній героїзм, жалкувати, що тисячі, 
мільйони їхніх ровесників, які перемогли 
Гітлера, відбудували зруйновану країну, ви-
вівши її в число передових країн, держава 
так і не віддячила як слід.  А ще - схилити го-
лови перед подвигами і пам’яттю загиблих 
в пеклі війни, пам’ятати у віках і поколін-
нях про Велику Перемогу, тих, хто її творив.

Користуючись нагодою, хочу подякувати 
колективу «Вісника ТСО України» за те, що 
ми, нащадки славних фронтовиків, можемо 
їх згадати на шпальтах видання, повідати ге-
роїчні історії життя наших рідних і близьких.

Надія Титенок

НЕ ЗІТРУТЬСЯ 
ПАМ´ЯТІ…



Віхи історії

Годинами міг розповідати молоді 
про авіацію…

Ім’я Валерія Чкалова відоме в усьо-
му світі. Насамперед як людини, що 
здійснила  перельоти Москва - Петро-
павловськ-Камчатський та  СРСР -США. 

Але була в його житті ще одна сторінка, 
яку мало хто «перегортав»… 

У жовтні 1928 року  вже відомого на той 
час льотчика  відрядили до Ленінградської 
організації Тсоавіахіму. Він вважав, як зга-
дували сучасники, що «це відрядження  йо-
му нічого як льотчику не дасть». Та коли 
занурився  у повсякденну роботу, перед 
ним відкрилася вся картина участі народу 
в створенні і розвитку вітчизняної авіації. 
З великим здивуванням і захопленням ди-
вився  на організацію воістину масового 
авіаційного спорту, що відкривав молоді 
пряму дорогу у велику авіацію.

 З цікавістю спостерігав як  йшли занят-
тя в авіамодельних гуртках! Яким задери-

куватим вогником загорялися  очі хлопців 
під час змагань літаючих моделей! Валерій, 
незважаючи на зайнятість буденними спра-
вами,  охоче відвідував ці гуртки, розпові-
даючи про захоплюючу професію льотчи-
ка, ділився враженнями від польотів: таке 
спілкування   нагадувало йому юність, на-
вчання в авіаційних школах і роботу в авіа-
ційному парку. Сучасники згадували, що 
він міг годинами розповідати про авіацію, 
участь в легендарних перельотах.

 Працюючи в Ленінградській організації 
Тсоавіахіму, Валерій гаряче розділяв масо-
ве бажання молоді навчитися літати. Тому і 
став інструктором школи планеристів: пла-
нер  має ті ж органи керування, що і літак. 

Молоді тсоавіахімовці - планеристи, 
льотчики і "конструктори", серед яких він 
швидко став почуватися своїм, з цікавістю 

і  повагою, а часом і з трепетом зустрічали 
свого наставника: серед них  ходили  леген-
ди про його мужність і відвагу,  неймовірну 
сміливість і чудову льотну майстерність.

Валерій Чкалов і Олег Антонов 
Саме тут, на берегах Неви, доля звела 

Чкалова з Олегом Антоновим – майбутнім 
відомим авіаконструктором.

...У кінозалі, де бренькає піаніно тапера, 
на екрані з дивних, небачених літаків си-
плються бомби. Це – кадри з пригодниць-
кої кінострічки, де лиходій-вчений винай-
шов бомби, наповнені отруйним газом і 
які мають допомогти йому завоювати весь 
світ. Реквізит для цього фільму виготовив 
Олег Антонов.

Проте подумки він на Дудергофських 
висотах під Ленінградом, де незабаром ма-

ють розпочатися випробування його пла-
нера. Настрій у Олега відмінний. І це не 
дивно. Адже сам Чкалов, який випадково 
заглянув у  майстерню, дав його витвору 

високу оцінку.
До речі, повітря-

на машина будува-
лася за креслення-
ми молодого кон-
структора і зовсім 
не була схожа на 
інші безмоторні лі-
тальні апарати. На-
приклад, замість 
фюзеляжу у неї бу-

ла могутня балка, до якої прикріплюва-
лися  крила і хвостове оперення, а пілот 
як би сидів на ній вище самих крил. При 
цьому усе це доводилося до граничної 
простоти – планер призначався для ма-
сового виробництва і навчання на ньому 
льотній справі. Через кілька днів Валерій 
Павлович, ледь умістившись на вузько-
му сидінні, підняв планер "ОКА"-3 в небо. 
Приземлившись, він взяв його на плече 
і поніс угору. Олег встиг зафільмувати 
цей момент на свою стареньку фотока-
меру. Знімок вийшов символічним: відо-
мий льотчик підставив плече майбутньо-
му авіаконструктору, чиє ім’я незабаром  
стане знаним усьому світові.

Після цього під безпосереднім керів-
ництвом Чкалова він вперше сів за штур-

Наша довідка. Народився Чкалов 2 
лютого 1904 року в селі Васильово, що 
у Нижньогородській області. Коли хлоп-
чині виповнилося 6 років, пішла з життя 
мати. Жилося нелегко, але він все ж зумів 
закінчити школу і вступити в 1916 році 
до Череповецького технічного училища. 
Провчився недовго, оскільки незабаром во-
но припинило існування і довелося повер-
татися додому. Звиклий з самого дитин-
ства до праці, Валерій став допомагати 
батькові, який трудився у сільській кузні.

Г і і і і і б й

Так Валерій Чкалов, якому 2 лютого мало б виповнитися 110 років, алов, якому 2 лютого мало б виповнитися 110 років,
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вал літака. В повітрі на перших порах по-
чувався не дуже впевнено, і навряд чи 
інструктор міг  подумати, що поруч знахо-
диться майбутній  автор багатьох сучасних 
літаків, у тому числі знаменитого «Антея».

Чкалов і Україна
Чкалов був завзятим аматором мото-

спорту, і його як дуже авторитетну люди-
ну часто запрошували на змагання в ролі 
головного судді. З цими функціями він теж 
блискуче справлявся. Так, восени 1938 року 
Валерій готувався до поїздки в Київ для ор-
ганізації Всесоюзних мотоциклетних змагань 
на першість країни. Він "накидається"  на ке-
рівників Всесоюзного комітету фізкультури. 

"Подивлюся я на вас, братики, і при-
кро мені стає. Народ ви хоробрий, напо-
легливий, сил на рекорди багато кладете, 
а ганяєте усі на чужих машинах - "харлеї" 
та "індіани" усілякі... Ви б з нас, льотчиків, 
приклад брали. Ми від закордонних ма-
шин давно відмовилися, і справи йдуть у 
нас непогано. Здається, і вам пора пере-
йти на наші вітчизняні машини. Подумайте 
про це гарненько. Першість потрібно про-
вести на радянських машинах..."

Після цього  розіслав десятки листів 

заводам, що мали пряме відношення до 
створення нових марок мотоциклів. Ось 
витяг з одного з них, адресованого ди-
ректору заводу автотракторного устатку-
вання: "Прошу виготовити високоякісні 
свічі. Свічі потрібні типу 3МГ і 4МГ. Се-
ред учасників змагань -  чемпіони і рекор-
дсмени мотоциклетного спорту. Вони 
п ідуть на форсованих моторах вітчиз-
няного виробництва".

Багато заводів відгукнулися на заклик 
головного судді змагань.

На них він приїхав заздалегідь. Знаючи, з 
яким ризиком пов'язане досягнення вели-

ких швидкостей, Ва-
лерій Павлович сам 
об'їжджав усю тра-
су гонок, дбайливо 
змушував відзнача-
ти кожен поворот, 
кожен місток. Наре-
шті наступив вирі-
шальний день. Ви-
шикувалися понад 
двісті кращих гон-
щиків Москви, Таш-
кента, Тифлісу, Фер-
гани, Архангельська, 

Владивостока, Новосибірська, Ленінграда, 
Горького, Одеси, Баку.

 Чкалов у формі комбрига, широко-
плечий, усміхнений, ще раз обходить ря-
ди спортсменів.

-  Пам’ятайте, -  повторює головний 
суддя гонщикам, -  якщо станеться з то-
варишем у шлемі нещастя, кожний 
зобов'язаний допомогти йому.

...Чкалов на Житомирському шосе Ки-
єва на трибуні. Поруч з ним  - члени укра-

їнського уряду, видатні люди, спортивні 
судді, представники заводів, журналісти. 
Валерій говорить заступнику голови Вер-
ховної Ради України письменнику Корній-
чуку: 

 - Учасників скільки, Олександре Євдо-
кимовичу! Душа радіє, коли бачиш моло-
дих гонщиків і багато радянських марок 
мотоциклів...

 У проведенні масових змагань вияв-
лялися організаторські здібності Чкалова. 
На цих гонках ставилося багато рекордів, 
але ніколи їх не затьмарив жоден нещас-
ний випадок.

Декілька днів проходили гонки. Голо-
вний суддя Чкалов так підвів їх підсумки  
у газеті "Правда" за 27 вересня 1938 ро-
ку: "Закінчилися всесоюзні мотоциклетні 
змагання в Києві. Їх спортивно-технічні 
результати можна визнати досить ви-
сокими. Нові рекорди встановлені в гон-
ках на всі дистанції, в обох класах мото-
циклів радянських заводів, у чоловічому і 
жіночому розрядах.У більшості випадків 
старі всесоюзні рекорди перекривалися 
декількома спортсменами відразу. Осо-
бливо приємно відзначити успіх молоді. 
Вона не тільки чинила завзятий опір ви-
знаним майстрам, але в дуже багатьох 
випадках вийшла переможницею... Забо-
рона брати участь у розіграші першості 
на мотоциклах іноземних марок виклика-
ла у свій час протести. Знайшлося досить 
багато маловірів, які стверджували, що 
відсутність закордонних машин знизить 
спортивні досягнення й інтерес до всесо-
юзних гонок. Підсумки щойно  проведених 
змагань наголову розбили ці «імпортні» 
теорії. Гостра боротьба, високий спор-
тивний рівень — ось головні відмінності 
з минулими змаганнями." 

Пам'ять нетлінна
Загинув Валерій Чкалов 15 грудня 1938 

року під час проведення першого випро-
бувального польоту нового винищувача 
І-180. Неподалік місця катастрофи вста-
новлено пам’ятний камінь.

Ім’я прославленого льотчика носять 
міста, селища, теплоходи, заводи, вули-
ці в багатьох містах світу, у тому числі й 
в Україні.

Підготував Геннадій Перов

Наша довідка.  Восени 1935 року льот-
чик Байдуков запропонував Чкалову ор-
ганізувати і здійснити переліт з СРСР до 
США через Північний полюс, очоливши екі-
паж. Той погодився. Незабаром  з цією іні-
ціативою вони звернулися до уряду. Але 
Сталін визначив інший маршрут: Москва 
– Петропавловськ-Камчатський. Нічого 
іншого,як погодитись, їм не залишалося… 
Екіпаж стартував у білокам’яній 20 лип-
ня 1936  року і приземлився на піщаній косі 
острова Удд, що в Охотському морі. По-
літ тривав 56 годин, було подолано понад 
9 тисяч кілометрів. За цей політ  весь екі-
паж був удостоєний звання Героя Радян-
ського Союзу з врученням ордену Леніна 
( Зірку  Героя заснували вже після загибелі 
Чкалова і  вручили її лише у 2004 році його 
дітям). Окрім цього, Валерія Павловича 
нагородили літаком У-2. З цього дня бе-
ре свій відлік всенародна любов до Вале-
рія Чкалова.

і В і і ї і іН д ід В 1935

звертався до учасників Всесоюзних мотоциклетних змагань у Києвізвертався до учасників Всесоюзних мотоциклетних змагань у
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Спорт 

Свої двері цей заклад відчинив 
23 жовтня   1978 року. За 35 
років, що минули відтоді, ба-
гато води спливло у Дніпрі, 

чимало подій відбулося і в оборонно-
му Товаристві. Та, незважаючи на це, 
він продовжує залишатись другою 
домівкою для багатьох киян.

- У нас культивуються   такі види 
 радіоспорту як спортивна радіопеленга-
ція, спортивне радіоорієнтування, швид-
кісна радіотелеграфія та радіозв’язок на 
коротких і ультракоротких хвилях, - роз-
повідає директор школи Анатолій Петров-
ський. – Під керівництвом тренерів сьогод-
ні  займаються понад 150 дітей. 

 Спортивна радіопеленгація – це один 
з видів радіоспорту, який полягає в опе-
ративному пошуку замаскованих в лісовій 
місцевості радіопередавачів. Робиться це 
за допомогою радіоприймача-радіопелен-
гатора. Суть змагань – не лише біг, а й за-
хоплюючий пошук «цілей».  «Полюванням 
на лисиць» радіопеленгацію називають то-
му, що коли радіопередавач вміло замас-
кований, то його так само важко віднайти, 
як і вислідити справжню «руду хижачку».

 Не менш цікавою, захоплюючою  є і 
швидкісна радіотелеграфія, яка передба-
чає вивчення азбуки «морзе», прийом та 
передачу літерних і цифрових радіограм. 
Запис здійснюється на комп’ютері або ж 

рукою на аркуші па-
перу. На змаганнях 
зі швидкісної  раді-
отелеграфії спортс-
мен повинен про-
тягом хвилини при-
йняти текст заданої 
швидкості, із запи-
сом на комп’ютері. А 
передавати можна 
на звичайному клю-
чі чи спеціальному 
– електронному.

Багато вихован-
ців, які вийшли із 
стін школи,   сьо-
годні є лідерами 

збірної команди України серед жінок та  
чоловіків: Олена Фурса, Олександр Пар-
хоменко, Вікторія Плохенко, Сергій Брат-
чук, Володимир Гнєдов.

Поряд зі спортивною елітою набира-
ються досвіду юніори і юніорки. Вихован-
ка ДЮСШ Вікторія Костенко, член збірної 
команди України, в цьому році виборю-
вала призові місця на чемпіонатах Євро-
пи зі спортивної радіопеленгації та спор-
тивного радіоорієнтування, що проходи-
ли в Польщі і Литві. В 2013 році виконала 
норматив майстра спорту України. Тепер 
навчається у педагогічному коледжі, своє  
майбутнє  планує пов’язати зі спортом.

-Радіоспорт – це круто, - посміхаєть-
ся дівчина. -  Я дуже рада, що обрала са-
ме його.

У складі збірної команди України се-
ред  молоді чемпіонами і призерами Єв-
ропи стали Федір Карпович,  Карина Ко-
нопліцька,  Анастасія Іщенко, при цьому 
вони виконали норматив кандидата у май-
стри спорту України, а Лев Генін  та Дмитро 
Іщенко - норматив  1-го розряду.

До речі, Федір Карпович, якому нещо-
давно виповнилося 14 років, одночасно 
займається спортивною радіопеленгацією 
та швидкісною радіотелеграфією. 

Радіоспорт, за його словами, допомагає 
відчувати себе справжнім чоловіком, ви-

ховувати в собі вольові якості, які знадо-
бляться у дорослому житті.

-Де б я не навчався і не працював по 
закінченні школи, радіоспорт буде постій-
ним моїм супутником, - каже він. – Вже ніх-
то і ніщо не розлучить нас… 

-Хлопчина є дуже перспективним, - го-
ворить Надія Веліканова - старший тре-
нер  дитячо-юнацької  спортивної школи. 
- Впевнена, що Федю чекає велике  майбут-
нє у спорті: енергії, наполегливості, впер-
тості - у кращому розумінні цього слова 
- йому не позичати. А в спорті, як відомо, 
без цих рис характеру робити нічого.

Директор школи Анатолій Петровський 
радіоспорту віддав майже півстоліття життя. 
А вперше про спортивну радіопеленгацію 
дізнався під час служби в Радянській Армії.

-Відтоді радіоспорт став справою усьо-
го мого життя, - згадує Анатолій Павлович. 
– Вірніше, він і військова служба йшли па-
ралельними курсами. І під час строкової, і 
під час навчання у Київському військово-
му училищі зв’язку, і коли вже носив офі-
церські погони.

Звісно, що ніхто йому не робив ніяких 
поблажок: улюбленим видом спорту за-
ймався виключно у вільний час. Виступав 
на першості Севастополя, Сухопутних 
військ і ЗС СРСР. Обіймаючи посаду заступ-
ника командира полку, очолював команду 
радіоспортсменів Київського військового 
округу, яка завойовувала призові місця на 
престижних змаганнях. У складі збірної 
команди Української РСР неодноразово 
захищав її спортивну честь на Всесоюз-
ній арені, ставши і чемпіоном Радянсько-
го Союзу. Виступав і за кордоном, ніколи 
не повертаючись без спортивних трофеїв. 
У 1988 році Анатолій Павлович звільнив-
ся з лав Збройних Сил і відразу ж  очолив 
заклад, про який наша розповідь. Анато-
лій Петровський – почесний радист СРСР 
і суддя міжнародної категорії, має право 
судити і міжнародні змагання.

Микола Веліканов - тренер-викладач, 
є 13-кратним чемпіоном світу, 19 разо-
вим чемпіоном Європи в особистому та 
командному заліках, він багаторазовий 

-öå öiêàâî i çàõîïëþþ÷å!..
В цьому переконані вихованці дитячо-юнацької 

спортивної   школи з радіоспорту «Віраж» міста Києва

Ðàä îñïîðò 
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чемпіон України зі спортив-
ної радіопеленгації. Впро-
довж спортивної кар’єри 
Микола Васильович вихо-
вав десятки чемпіонів світу 
і Європи. А також заслуже-
них майстрів спорту України 
- Віктора Коршунова, Василя 
Романенка,  майстрів спорту 
міжнародного класу Украї-
ни - Олександру Пархомен-
ко, Дмитра Чумака, Вікторію 
Плохенко, Івана Кудренка. 
Сьогодні він тренує   групи 
вищої спортивної  майстер-
ності. А ще Микола Васильо-
вич майстер на всі руки, він, 
зокрема, завжди і за будь-
яких умов може відремонтувати радіоа-
паратуру, при допомозі якої і проходять 
змагання. До речі, були випадки, коли це 
доводилося робити за досить екстремаль-
них умов…

Тренери-викладачі Микола Іванчихін, 
Валентин Терещенков - чемпіони України 
зі швидкісної радіотелеграфії, а Володи-
мир Мінаков - чемпіон світу та Європи з 
короткохвильового радіозв’язку. Цим лю-
дям, зважаючи на їхні досягнення, є чим 
поділитись з підопічними. Тому і  прислу-
хаються вони до порад своїх наставників.

Мені довелося спілкуватися з багатьма 
іменитими спортсменами – вихованцями 
школи. І всі вони стверджують, що без тре-
нерів, які, за їхніми словами, вкладали в 
них свої душі, ніколи б не домоглися тих 
досягнень, що мають.

Є і спортсмени-ветерани. Наприклад, 
заслуженому майстру спорту України Ві-
ктору Степановичу Коршунову та майстру 
спорту міжнародного  класу України Ві-
ктору Володимировичу Барановському 
вже понад 70 років, але вони активно за-
ймаються улюбленою справою, передаючи 
свій багатющий досвід молоді.

 За словами заступника директора шко-
ли з навчально-тренувальної роботи Люд-

мили Запорожець, для педагогічно-тре-
нерського колективу закладу головним є 
вдосконалення фізичної підготовки підліт-
ків, формування у них схильності до здо-
рового способу життя.

-Ми намагаємось виявляти обдарова-
них, навіть талановитих дітей і залучати 
їх до занять радіоспортом, - розповідає 
Людмила Дмитрівна. – Втім, до нас може 
прийти будь-яка дитина, якій він подоба-
ється. Хочу підкреслити, що ми забезпе-
чуємо своїх вихованців усім необхідним 
для занять. Ну а при бажанні вони можуть 
придбати і власні радіоприймачі. Це до-
зволяється.

Деякі вихованці школи приводять з ча-
сом до неї і своїх дітей. Зокрема, заслуже-
ний майстер спорту України Олег Фурса, 
віддавши радіоспорту багато років жит-
тя, привив любов до нього і своїй доньці 
Олені, яка завоювала чимало спортивних 
нагород, є заслуженим майстром спорту 
України і сама навчає премудростям раді-
опеленгації дітей. До речі, донька Миколи 
і Надії Веліканових Юля - заслужений май-
стер спорту України

Спортсмени, які шліфують свою май-
стерність під керівництвом досвідчених 
тренерів школи, беруть участь в чемпіона-

тах та Кубках світу, 
Європи, України. І 
не було випадку, 
коли б поверта-
лися до Києва без 
нагород. Так,   ми-
нулого року побу-
вали на 3 чемпіо-
натах Європи, де 
здобули 24 меда-
лі, з яких 20 золоті 
і срібні. 

На чемпіонатах 
України за 2013 рік 
вихованці школи 

завоювали 133 медалі, з яких 52 
– золоті. Сьогоднішній молоді є 
на кого рівнятись, у кого вчитись, 
переймаючи теоретичні знання 
і практичний досвід. Це, звісно, 
тренери, про яких ми розпові-
дали вище. А вони охоче ділять-
ся ними. Свідченням цього може 
слугувати той факт, що під дахом 
школи підготовлено 17 заслуже-
них  майстрів спорту, 32 майстри 
спорту міжнародного класу, 64 
майстри спорту України та понад 
2 тисячі спортсменів-розрядників.

-Знаєте, навіть у наш час праг-
матиків знаходяться люди, яким 
не байдужа спортивна доля ді-
тей, які розуміють важливість тієї 

справи, якою вони займаються, - каже Ми-
кола Веліканов. – Тому і надають нам по-
сильну фінансову допомогу, у певній мірі 
вирішуючи наші проблеми. Саме за їхньої 
активної підтримки минулого року кілька 
наших спортсменів зуміли поїхати на чем-
піонат світу, повернувшись звідти, до речі,  
зі спортивними трофеями. 

 Володимир Пукаc 

Коментар заступника Голови ТСО 
України – начальника управління не-
олімпійських (технічних і приклад-
них) видів спорту ТСОУ Віктора Пова-
рова: 

-Дитячо-юнацька спортивна школа 
«Віраж» є візитною карткою не лише 
Київської міської організації ТСО Украї-
ни і Товариства загалом, а й – у певній 
мірі – України. Адже її вихованці висту-
пають на багатьох міжнародних зма-
ганнях, завойовуючи вищі спортивні 
нагороди. Ніскільки не перебільшу, що 
це і завдяки їм в 90-ті роки дізнавали-
ся про незалежну Україну в різних краї-
нах світу, переконувалися, що українці 
не пасуть задніх не лише у боксі, а й у 
радіоспорті.
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У цьому переконаний полковник у відставці, 

Літо 1941-го. На небі – ані хма-
ринки і нестерпно пече лип-
неве сонце. Його промені, 
здається, проникають до са-

мих кісток, розпікаючи кожну клітину 
тіла. Дорогами, обабіч нескошених 
полів, бредуть втомлені, неголені 
червоноармійці. А ще – довжелезні ко-
лони біженців. Здебільшого жінок і дітей.

«Що це коїться: нам же обіцяли, що 
ми воюватимемо на чужій території і 
малою кров’ю? Синки, невже ворог пе-
реможе?» - читається на їхніх обличчях. 
А в поглядах – німі докори військовим, 
які відступають, залишаючи на поталу 
фашистам рідну землю.

Раптом у небі з’являються «Месери», 
і солдати, жінки з дітьми кидаються хто 
куди, намагаючись захиститись від за-
лізних шулік. Та дарма: навкруги - жод-
ного дерева, жодного куща. Почуваючи 
себе безкарними, гітлерівські льотчики 
знижуються до якихось 100-150 метрів, 
поливаючи людей кулеметним вогнем…

«Нас вчили виживати за
 будь-яких умов…»

Більш, як сім десятиліть минуло від-
тоді, а Олександр Олександрович і досі 
пам’ятає ті дороги, якими разом з матір’ю 
довелося пройти, добираючись до бабусі, 
те безхмарне небо, звідкіля лився свинце-
вий дощ і падала смерть.

- Коли почалася війна, батько відразу 
пішов на фронт, а ми поїхали до бабусі, - 

розповідає він. – На жаль, тата більше не 
судилося побачити: він загинув у 1944-му. 

По закінченні війни Сашко разом з ма-
мою повернулися до рідного міста, де він 
і закінчив місцеву десятирічку, поступив-
ши до Чернівецького військового піхот-
ного училища. 

- Не повірите, але тоді, влітку сорок 
першого, в моїй дитячій пам'яті закар-
бувався молоденький лейтенант, який з 
гвинтівки стріляв по німецьким літакам, 
- згадує Заболотний. – Він упав, скошений 
кулеметною чергою. Згадуючи його, я по-
думки уявляв як воював мій тато – гвардії 
старший лейтенант Олександр Заболот-
ний, який з перших днів війни пішов до-
бровольцем на фронт і загинув, визволя-
ючи Умань. Похований в братській могилі 
в одному із сіл Уманщини.

Я з раннього дитинства знав, що стану, 
як і він, офіцером. Мабуть, був наївним у 
своїх думках, але мені здавалося, що тоді 
пережиті жахи ніколи не повторяться на 
моїй землі.

Отримавши лейтенантські погони, пої-
хав до Угорщини – у Південну групу військ. 
Командиром взводу полкової розвідки. 
Звідтіля, з посади командира розвідуваль-
ної роти, відбув на Урал, де мені довірили 
командування ротою спеціального при-
значення. Підрозділ цей мав статус окре-
мої військової частини, знаходячись у 
особистому розпорядженні Командувача 
округом. Потім була академія ім. М. Фрун-
зе, розвідувальний факультет, по закінчен-
ні якого службу продовжив у «Акваріумі» 
- Головному розвідувальному управлінні 
Генерального штабу ЗС СРСР.

Навіть сьогодні полковник у відставці 
Заболотний не багато розповідає про те, 
чим там займався. Але через 2 роки до-
велося залишити білокам’яну, відправив-
шись до Кіровограда, де розташовувала-
ся бригада спеціально призначення і куди 
його призначили начальником штабу. Ми-
нуло 3 роки - і нове призначення. Коман-
диром з’єднання. 

Військова служба у Олександра Забо-
лотного склалася так, що про цей відрізок 
часу у його житті можна знімати військо-
во-пригодницький фільм. Бо чого-чого, а 
пригод у його армійському житті вистача-

ло, зокрема, екстремальних ситуацій. На-
приклад, його підлеглі були готові до ви-
конання завдань вищого командування у 
глибокому тилу ворога: знищення аеро-
дромів, атомних електростанцій. Їх вчили 
взаємодіяти з розвідниками-нелегалами, 
які перебували на території ймовірного 
противника.

- Мені випала честь командувати справ-
жніми асами своєї справи, - говорить ве-
теран. – Я знав, що вони ніколи не підве-
дуть, виконають будь-яке завдання. Навіть 
ціною власних життів. Слава Богу, що далі 
навчань справа не пішла…

Спокій тільки сниться
У 1989 році, звільнившись в запас з 

посади начальника спеціальної розвід-
ки Забайкальського військового округу, 
полковник Заболотний повернувся у Кі-
ровоград. 

Людина надзвичайної енергії, звиклий 
до роботи, він і після того, як зняв військо-
вий однострій, не міг жити спокійним жит-
тям. Тож звернувся до керівництва облас-
ного комітету з проханням «дати хоч якусь 
роботу». І буквально через кілька днів був 
призначений заступником начальника Кі-
ровоградського авіаційно-спортивного 
клубу. Це призначення не було випадко-
вим. Справа у тім, що, зважаючи на специ-
фіку служби, на рахунку полковника За-
болотного було понад 2 тисячі стрибків з 
парашутом. Більшість – підвищеної склад-

Наша  гордість!
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активіст оборонного Товариства Олександр Заболотний

ності. Наприклад, довелося приземлятися 
на ліс, що горить, на воду. Словом, вете-
ран-армієць мав досвід, яким гріх було не 
поділитись з новачками-парашутистами. А 
свій перший стрибок здійснив у Одесько-
му авіаційно-спортивному клубі ДТСААФ 
Української РСР, ще навчаючись у школі!..

Згодом, у 1992 році, очолив Кіровоград-
ський міський комітет ТСО України. То бу-
ли важкі часи, коли все розвалювалося, 
коли багато хто розгубився, не знаючи як 
протистояти правовому та моральному 
нігілізму, мікроби якого вразили багатьох 
співвітчизників. В тому числі і з чиновни-
ків різного рівня, які намагалися впіймати 
в каламутній воді «золоту рибку» - заво-
лодіти майном, нерухомістю Товариства. 

 - Полишаючи військо, не думав і не га-
дав, що наука, отримана там, знову знадо-
биться, - посміхається Олександр Олексан-
дрович. – Попри всі складнощі того, так 
званого перехідного періоду, ми не дозво-
лили обібрати нас, як липку.

 Старожили-оборонці згадують, що, не-
зважаючи на складнощі, характерні для 
початку 90-х, оборонно-масова і спортив-
на робота в місті над Інгулом оживилася. 
Зокрема, побільшало різноманітних спор-
тивних заходів, стало більше уваги при-
ділятися військово-патріотичному вихо-
ванню молоді. А все тому, що Заболотний 
подавав у цьому особистий приклад. Він, 
наприклад, одягав офіцерську форму і спо-
кійно йшов на зустрічі з молоддю. І знахо-
див відповіді на каверзні запитання. Потім 
мобілізував і своїх армійських товаришів – 

таких же ветеранів. 
Зокрема, полковни-
ка у відставці Олек-
санра Сербіна, під-
полковників у від-
ставці Олександра 
Банькова, Едуарда 
Іванова, майора у 
відставці Анатолія 
Джемігу та багатьох 
інших. Вони ділять-
ся спогадами про 
армійську службу, 
наголошуючи на не-
обхідності кожного 
юнака бути готовим 

захистити країну і народ. 
Залучає до цієї роботи і воїнів-

«афганців», яким судилося повоювати в 
мирний час, виконуючи наказ держави. 

- Сьогодні відношення до тієї, неого-
лошеної війни, у суспільстві неоднознач-
не, - каже підполковник у відставці Георгій 
Костилєв – нагороджений двома ордена-
ми Червоної зірки і медаллю «За відвагу». 
– Але ми, солдати, виконували наказ дер-
жави, громадянами якої були. Переважна 
більшість зробили це чесно, сумлінно, як 
і належить справжньому солдату. Я знаю 
десятки прикладів, коли військовики при-
ходили на допомогу бойовим товаришам, 
ризикуючи власними життями, проявля-
ючи при виконанні завдань командуван-
ня неабияку мужність та героїзм. Хіба по-
трібно цього соромитись? Ні. Про це по-
трібно розповідати нашим дітям і онукам, 
щоб вони брали за взірець своїх батьків і 
дідів, а не сумнівних героїв закордонних 
кінобойовиків.

Потім працював у місцевому будівель-
ному коледжі, викладаючи «Захист Вітчиз-
ни». Сьогодні цей предмет дехто вважає 
другорядним, мовляв, «холодна війна» 
скінчилася і нічого надто мілітаризувати 
молодих людей. З такою думкою Заболот-
ний категорично не погоджується.

- Я з дитинства знав, що немає більш 
почесної професії, аніж захисник рідної 
землі, - дещо емоційно говорить він. – Так 
було споконвіку. А хто нехтував цією істи-
ною, той жорстоко розплачувався за свою 
безтурботність. Ви подивіться на всю нашу 

історію! Скільки разів на українську зем-
лі приходило, при чому зі всіх боків, ли-
хо? Скільки українців склали свої голови 
в боротьбі за свою землю? Отож! Сьогодні 
Українське військо комплектується контр-
актниками. Це – добре: в армії мають слу-
жити професіонали, як у всьому цивілізо-
ваному світі. Але, разом з тим, в час «Ч», 
якщо, не дай Бог, він настане, до зброї до-
ведеться стати усьому чоловічому насе-
ленню. І одна справа, коли чоловік знає, 
образно кажучи, що таке автомат Калаш-
никова, і зовсім інша, коли ні…

Цього не по роках стрункого, з військо-
вою виправкою чоловіка і сьогодні мож-
на зустріти серед учнів місцевих шкіл, а 
до недавнього часу і в колі призовників.

Полковник у відставці Олександр За-
болотний на заслуженому відпочинку. Та 
зв’язків з оборонним Товариством не по-
риває, беручи активну участь в життєді-
яльності Кіровоградської обласної органі-
зації. Він допомагає у проведенні місячни-
ків, присвячених Дням визволення України 
та Перемоги, Збройних Сил України. 

- Незважаючи на поважний вік, Олек-
сандр Олександрович завжди відгуку-
ється на прохання відвідати школи і зу-
стрітись з молоддю, - розповідає голо-
ва Кіровоградської обласної організації 
ТСО України Надія Титенок. – Ця людина 
є живим прикладом того, як потрібно жи-
ти, ставитись до оточуючих, виконання 
своїх обов’язків. Він – член обласного 
комітету Товариства,

І сьогодні полковник у відставці Забо-
лотний веде активний спосіб життя. На-
приклад, стрибає з парашутом, активно 
займається іншими видами спорту. І це 
не дивно, адже він – майстер спорту з 
п’ятиборства і стрільби з пістолета.

Разом з дружиною, Валентиною Олек-
сандрівною, виростили і виховали доньку 
Оксану. Вона – майстер спорту з плаван-
ня, працює фізруком в одній з кіровоград-
ських шкіл. Онука, Олександра, викладає в 
школі біологію та географію, ростить Ніку 
– правнуку Олександра Олександровича 
і Валентини Олександрівни. 

Сергій Зятьєв
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Багато відомих спортсменів, чиї 
імена на слуху усього світу, пер-
ший крок до майбутнього визнан-
ня зробили у ранньому дитинстві, 

не здогадуючись, що з часом стануть 
відомими людьми.

Прізвище Володимира Смольнікова ві-
доме не надто широкому загалу співвітчиз-
ників, його обличчя рідко з’являлося на те-
леекранах і шпальтах газет. Але спортивні 
висоти, підкорені Смольніковим, не можуть 
не викликати до нього поваги.

Володя змалку ріс надто непосидючим, і 
батько, який працював на Митищинському 
приладобудівному заводі, деколи брав його 
на роботу. Хоча у механічному цеху стояв 
шум і гомін, хлопчині це подобалось. Більш 
того, він сміливо підходив до робітників і 
цікавився їхніми виробами. 

- Мабуть, конструктором буде твій Во-
лодька, - жартували ті, звертаючись до бать-
ка. – Може, тебе змінить на посаді…

Коли підріс, почав майструвати маке-
ти автомобілів, літаків, виготовляв й інші 
зразки техніки. З дерева, а потім і з металу. 

 - В молодших класах до рук потрапив 
журнал «Умілі руки», на сторінках якого 
розповідалося про те, як можна виготови-
ти макет катера чи навіть теплохода, - зга-
дує Володимир Павлович. – Тож я вирішив 
спробувати свої сили і у цьому напрямку. 
І буквально за кілька тижнів змайстрував 
невеличку яхту, хоча й не обійшлося без 
татової допомоги…

У шостому класі Володя записався у су-
домодельний гурток при Митищинській 

морській школі, який вів прекрасний пе-
дагог Віктор Пясецький.

 - Я з нетерпінням очікував закінчення 
уроків, щоб, кинувши вдома портфеля, біг-
ти до Віктора Богдановича, - говорить Воло-
димир Смольніков. – Там разом з такими ж 
однолітками годинами займалися констру-
юванням кораблів, прислухаючись до кож-
ної поради свого наставника. Навчаючись в 
старших класах, виступав на першості міста, 
а також захищав спортивну честь Москов-
ської області на чемпіонаті Росії. Не скажу, 
що завжди виборював призові місця, але і 
задніх ніколи не пас.

По закінченні десятирічки Володимира 
призвали до лав Радянської Армії. Служи-
ти випало у військовій частині спеціально-
го призначення, що дислокувалася в Києві. 
Командування, дізнавшись про захоплення 
юнака, дозволило не полишати улюбленої 
справи, створивши для цього більш-менш 
прийнятні умови. Більш того, матрос Смоль-
ніков виступав зі своїми моделями на зма-
ганнях різного рівня, виборюючи призові 
місця. Брав навіть участь у чемпіонаті Ра-
дянського Союзу, що проходив у литовсько-
му місті Каунасі. Там він посів третє місце, 
після чого у частині вояка зустрічали як 
справжнього героя. 

Звільнившись з війська, залишився в 
столиці України, працевлаштувавшись на 
Київському заводі №37, який спеціалізував-
ся на випуску продукції військово-морсько-
го призначення. Відпрацювавши зміну, Во-
лодимир приступав до судомоделювання, 
підготовки до змагань. А їх вистачало: брав 
участь в першостях Києва, України, Радян-
ського Союзу, чемпіонатах світу і Європи. 

Звичайно, Володимира не завжди су-
проводжували перемоги. Були і невдачі. 
Та він не опускав рук, вважаючи, що вони 
тимчасові. Вже навіть досвідченим спортс-
меном не соромився звертатися за пора-
дою до товаришів по команді.

…2013 рік. Франція, місто Бордо. На 
чемпіонат світу з’їхалося багато відомих 
спортсменів, що представляли десятки 
країн світу. Володимир Павлович хвилю-
вався, знаючи, що суперники йому діста-
лися імениті. І все ж у напруженій боротьбі 
його модель з гребним гвинтом показала 
найкращий результат.

Своє захоплення батько передав і синам 
– Андрію та Олексію.

 Андрій, наприклад, захопився судомо-
делізмом у 10-літньому віці. Спочатку при-
дивлявся, як батько майструє на балконі 
свої моделі, потім, підрісши, почав допома-
гати йому у цьому. А в шостому класі запи-
сався в гурток судомоделізму, що діяв при 
Київському Палаці піонерів. Вів його Віктор 
Капруненко - досвідчений спортсмен, який 
всі свої знання, досвід намагався переда-
ти підопічним. Через рік вже брав участь в 
першості столиці, потім були Всеукраїнські 
змагання, перші перемоги. Андрій Смоль-
ніков виступав і на чемпіонатах світу, ви-
боровши у 2011 році чемпіонський титул, а 
також звання майстра спорту України між-
народного класу.

 - Я, безумовно, неабияк пишаюся сво-
їми перемогами, - говорить Андрій Воло-
димирович. – Шлях до них був довгим і 
складним. Наш вид спорту залишається для 
більшості людей невідомим, про перемоги 
українських спортсменів-судомоделістів 
мало розповідають. Коли б не батько, який 
допомагав і порадами, і у виготовленні мо-
делей, я б не досяг тих успіхів, які маю сьо-
годні. За це я йому дуже вдячний!

Окрім судомоделізму, Андрій разом з 
батьком останнім часом займається і ав-
томодельним спортом: він завоював Ку-
бок Європи, а на чемпіонаті світу посів 
третє місце.

Олексій, молодший син Володимира 
Павловича, теж пішов дорогою тата і стар-
шого брата. Минулого року на чемпіонаті 
Європи посів 2 місце.

Незважаючи на величезний досвід, де-
сятки здобутих перемог на міжнародних 
змаганнях, Володимир Смольніков досі 
продовжує тренуватись під керівництвом 
свого наставника Юрія Власова, з яким зна-
йомі понад 40 років.

 - Я ніколи не вважав, що своїми перемо-
гами маю завдячувати лише собі, - говорить 
спортсмен. – Вони є спільними з Юрієм Во-
лодимировичем. Я дуже задоволений, що 
сама доля звела мене з цією дивовижною, 
напрочуд талановитою людиною. 

Підкоривши висоти у спорті, охоче ді-
литься своїм досвідом з колегами, насампе-
ред молодшими. Наприклад, він вів  заняття 

морській школі який вів прекрасний пе- Своє захоплення батько передав і синам

Захопившись у дитинстві судомоделізмом, Володимир 

Cпорт
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у судомодельному гуртку при Будинку ди-
тячої творчості, а також у підлітковому клу-
бі «Бригантина». 

- Володимир Павлович настільки від-
даний спортивному судомоделізму, що 
не уявляє свого життя без нього, віддаю-
чи йому кожну вільну хвилину, - говорять 
його друзі. – І коли вихованці виходили 
переможцями на будь-яких змаганнях, не 
обов’язково високого рангу, він радів, як 
мала дитина.

Такий факт: ще у шкільні роки він якось 
так захопився моделюванням в гуртку, що 
забув про…екзамен із суспільствознавства, 
який потрібно було у цей день здавати!...

Сьогодні Володимир Смольніков разом 
із синами працює на підприємстві, де рес-
таврують паливні системи дизельних двигу-
нів. Очолює його Олексій. До речі, тут існує 
такий собі осередок судомоделістів. Адже, 
окрім Володимира Павловича, цим видом 
спорту займаються, як ми вже знаємо, оби-
два його сини – Андрій та Олексій, що теж 
працюють разом з татом. А ще – Юрій Без-
смертний, Олександр Яременко, Геннадій 
Ігнатенко, Ігор Яблунівський та Василь Бан-
дурка – колеги по роботі. 

Коли поцікавився хто спонсорує йо-
го участь в престижних змаганнях, у тому 
числі і міжнародних, він делікатно перевів 
розмову на іншу тему. Та все ж я дізнався, 
що левову частку коштів, необхідних для 
спорудження моделей, участі в чемпіона-
тах вкладають власні заощадження. А шко-
да. Бо ж такими, як він, рухають не лише 

особисті амбіції на кшталт стати відомим, 
а й бажання примножити спортивні досяг-
нення України. Розумію, що судомодельний 
спорт не є таким видовищним, як, скажімо, 
футбол чи той же бокс і змагання, в яких бе-
руть участь моделі, не транслюють у прайм-
час. Але ж і спортсмени-судомоделісти пра-
цюють – за великим рахунком – на спортив-
ний імідж нашої країни, сприяють тому, що 
про неї дізнаються все більше і більше лю-
дей. І не тільки у спортивному світі.

Володимир Смольніков – заслужений 
майстер спорту СРСР, нагороджений ор-
деном «Знак пошани», в його квартирі чи-
мало спортивних трофеїв, які нагадують 
йому про перемоги на престижних спор-
тивних змаганнях. У нього підростають 
двоє онуків – Микита та Іван. Він споді-
вається, що з часом і вони підуть шляхом 
батьків і діда. 

- Втім, головне, щоб справжніми людьми 
виросли, - каже Володимир Павлович. – І 
знайшли ту справу, яка приноситиме ко-
ристь суспільству, а їм - задоволення. 

Сергій Зятьєв

Президент Національної федерації 
судомоделізму та судомодельного 
спорту України Сергій Деміденко:

 -З Володимиром Павловичем позна-
йомився на початку 70-х років: я тоді 
проходив військову службу на Північно-
му флоті, продовжуючи захоплюватись 
судомоделізмом, яким «захворів» ще у 
дитинстві. А він, матрос-строковик, 

відвідував Київський республіканський 
спортивно-технічний клуб, що знахо-
дився на Подолі. Перебуваючи якось у від-
пустці, я, звичайно, не міг не завітати 
до клубу, де мав багато знайомих. Там і 
зустрілись з Володимиром.

Знаєте, він відразу мені сподобався. З 
короткого спілкування дізнався, що мій 
новий знайомий – завзятий судомоде-
ліст, не уявляє свого життя без цього 
виду спорту. А один спільний знайомий 
сказав напівжартома:

 - Це наш майбутній чемпіон!..
Ми посміялися, навіть і не здогадую-

чись, що пройде не так вже й багато ча-
су, і слова ці справдяться. Тоді ж вияви-
лося, що у нас був один і той же тренер 
– Віктор Пясецький, який, проживаючи 
у Києві, спочатку тренував мене, а по-
тім, переїхавши до Підмосков’я, Володю. 

Я поважаю Володимира і як спортс-
мена, і як людину. Незважаючи на значні 
досягнення у судомодельному спорті, він 
ніколи не зазнавався, завжди готовий 
допомогти молодим спортсменам, які 
щиро вдячні йому за це. Коли він їде на 
чергові змагання, я зі своїми товариша-
ми щиро вболіваємо за нього.

А яких синів виховав! І, що характер-
но, не нав’язав їм свого захоплення, як це 
інколи трапляється: вони самостійно 
обрали цей вид спорту. Ось що значить 
приклад батька!

у судомодельному гуртку при Будинку ди- особисті амбіції на кшталт стати відомим

Смольніков 17 років поспіль  виборював звання чемпіона світу
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Наша історія

Біля його витоків стояло багато 
людей, - розповідав начальник 
музею Владислав Таранець. - 
Зокрема, генерал армії України, 

народний депутат України Олександр 
Кузьмук, який, обіймаючи на той час по-
саду Міністра оборони, виділив кошти. 
Особливо багато зусиль доклав полковник 
Віктор Карпов – перший керівник цього 
просвітницького закладу. 

Інколи можна почути, що створення му-
зею стало нічим іншим, як даниною по-
шани колишній Радянській Армії, оскіль-
ки багато експонатів присвячені саме їй, 
дехто вважає, що деякі періоди історії не 
потрібно було відображати. Але ж не слід 
забувати, що українцям випало жити в різ-
ні епохи, служити у військових формуван-
нях різних країн і воювати по різні сторони 
барикад: так розпорядилася її Величність 
Історія. Тому ініціатори створення музею 
і відобразили військову діяльність на те-
ренах України, незважаючи на політику, 
яка тоді проводилася. В його залах експо-
нуються предмети кімерійсько-скіфсько-
сарматського періоду, часів Київської Русі, 
національно-визвольної боротьби україн-
ського народу у ХVІ-ХVІІ століттях, Першої 
світової війни.

 А також і ті події, які пов’язані з участю 
нашого народу у Великій Вітчизняній війні: 
в Радянській армії служили десятки міль-
йонів українців, з яких мільйони поклали 
свої життя на полях битв. Хто б і що не ка-
зав про ту війну, але вони захищали не ко-
муністичний лад, а насамперед рідну зем-
лю, своїх дітей. Якщо ви завітаєте до музею, 

то побачите фронтові знімки 
простих солдатів, їхні листи, 
що вони писали в перервах 
між боями додому, зразки 
зброї, якою громили ворога, 
а також дізнаєтесь про синів 
полків – 12-14- літніх дітей-
сиріт, що допомагали дорос-
лим боротись з фашистами. 
З особистих вражень скажу 
так: побувавши в Музеї, по-
думки переносишся в ті часи, що відобра-
жені в його експонатах.

Минуле століття видалося досить нео-
днозначним для України. Особливо 20-ті 
роки, коли в Україні відбувалися складні 
політичні процеси створення Української 
Народної Республіки. Вона, як відомо, ма-
ла і свою армію, до складу якої входила, 
зокрема, Залізна дивізія. Про її історію, 
бойовий шлях нам сьогодні нагадує Бо-

йовий прапор цьо-
го з’єднання, який 
знаходиться в му-
зеї. Його доля є не 
менш цікавою, ніж 
доля людини, завдя-
чуючи якій потра-
пив до музею: пра-
пор зберіг і передав 
Патріарх Україн-
ської автокефаль-
ної православної 
церкви Мстислав, в 
миру Степан Скрип-
ник, який в молоді 

роки брав участь у визвольних змаганнях, 
навіть був ад’ютантом у Головного отама-
на Армії УНР Симона Петлюри. Прапор, 
про який йдеться, був виготовлений для 
3-ої Залізної дивізії, вояки якої до остан-
нього подиху залишалися в лавах борців 
за Українську державу в 20-х роках мину-
лого століття. 

 Історія дивізії – це історія боротьби 
українського народу за свою незалежність. 
Здобувши під Вапняркою перемогу над 
 45-ою дивізією більшовиків і бригадою Ко-
товського, вона отримала офіційну назву 
Залізна, яку їй присвоїв начальник штабу 

Армії полковник Тютюнник. Але сили бу-
ли нерівні і з часом довелося відступати, 
опинившись врешті решт за Збручем – на 
території, підконтрольній Польщі. Після 
довгих поневірянь в 1924 році дивізія при-
пинила своє існування.

У 1992 році – в рік 1-ої річниці Неза-
лежності України – прапор в урочистій об-
становці було вручено 1-му полку Націо-
нальної гвардії, а в 1996-му його передали 
до музею. На довічне зберігання. До речі, 
він експонувався на Міжнародній вистав-
ці «Перша світова війна. Пам'ять про на-
ції», що проходила в Берлінському істо-
ричному музеї.

Не обійшли увагою фундатори музею 
і трагічні сторінки історії, зокрема, 1937- 
1938 роки, коли найбільше репресували 
командирів Робітничо-Селянської Черво-
ної Армії, в тому числі і в колишньому Ки-
ївському особливому військовому окру-
зі. Наприклад, в одній із зал зберігаються 
фотознімки командарма С. Каменєва, який 
народився у Києві в сім’ї військового інже-
нера. Незважаючи на те, що обіймав високі 
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посади у керівництві РСЧА, доля обійшла-
ся з ним жорстоко: за наказом Сталіна був 
розстріляний як ворог народу, а сім’я за-
знала всіляких утисків. Подібна доля спіт-
кала десятки тисяч його колег. 

 До складу музею входять Військово-
морський музейний комплекс «Балаклава» 
в Криму, Музей ракетних військ стратегіч-
ного призначення у селищі Побузьке Кіро-
воградської області, Волинський регіональ-
ний музей Українського війська і військової 
техніки у Луцьку, а також Військово-мор-
ський музей України, що створено на ба-
зі Михайлівського равеліну у Севастополі.

 «Балаклава» створений у 2002 році на 
базі підземного протиатомного укриття, 
розташованого в скельному масиві гори 
Таврос на західному побережжі Балаклав-
ської бухти, де раніше містився завод з ре-
монту підводних човнів Чорноморського 
флоту. Відвідувачі мають змогу побувати 
на об’єктах, які не так давно були строго 
засекречені і про них мало хто знав. Про-
гулянка балаклавськими підземеллями 
надовго запам’ятається екскурсантам ба-

гатьма відкриттями. Тут, наприклад, чи-
мало зібрано фото, архівних документів, 
моделей підводних човнів, які наочно де-
монструють розвиток підводних сил Чор-
номорського флоту, на якому служили ти-
сячі українців.

З метою збереження історії стратегіч-
них наступальних озброєнь, що перебу-
вали тривалий час на теренах України, на-
гадування прийдешнім поколінням про ту 

небезпеку, яку таїть в собі ядерна зброя 
– за рішенням тодішнього Міністра обо-
рони Олександра Кузьмука – у листопа-
ді 2000 року на базі центральної позиції 
46 ракетної дивізії 43 ракетної армії ра-
кетних військ стратегічного призначен-
ня було створено Музей ракетних військ 
стратегічного призначення. До експозиції 
увійшли базова стартова позиція з шахтно-
пусковою установкою, командний пункт 
запуску ракети, наземні споруди та допо-
міжні механізми. Щоб читач краще зро-
зумів усю унікальність цього музею, ана-

логів якому немає 
ніде у світі, скажу, 
що шахтно-пуско-
ва установка (ШПУ) 
представляє собою 
шахту завглибшки 
35 метрів, а при-
стрій, призначений 
для захисту від пря-
мого ракетного по-
падання, важить по-

над 120 тонн. Конструкція шахти уніфіко-
ваного командного пункту виконана, як і 
для ШПУ, і теж, звісно, надійно захищена. 
Знаходиться вона на глибині 40 метрів. Це 
– металевий контейнер завдовжки 33 ме-
три, діаметром 3,3 метри а вага його – 125 
тонн. У всіх відсіках УКП знаходилась апа-
ратура та обладнання, які забезпечували 
чергування ракети. Бойовий розрахунок 
ніс службу на 30 метровій глибині про-

тягом 6 годин. Уніфікований командний 
пункт міг витримати пряме влучання раке-
ти з ядерною боєголовкою і функціонувати 
після цього в автономному режимі впро-
довж 45 діб. Музей налічує понад 2 тисячі 
експонатів, які безпосередньо пов’язані 
з РВСП. Серед них є і макет міжконтинен-
тальної балістичної ракети РС-19. Нагадаю, 
що саме такі ракети колись наводили жах 
на західний світ, оскільки спроможні були 
долати протиракетну оборону США, Вели-
кобританії і Франції. 

 Сьогодні загальна кількість експона-
тів основного та 
науково-допо-
міжного фондів 
становить понад 
30 тисяч. Всіх пе-
релічити немож-
ливо: для цього 
не вистачить 
шпальт вашого 
видання. Тому 
раджу всім, ко-
му не байдужа 
власна історія, 
хто бажає до-
торкнутись до 
нашої минув-
шини, завітати 
до зал музею. 30 

тисяч – не остаточна цифра, бо колектив 
музею продовжує активно їх наповнювати. 
Правда, не вистачає площі для їх вистав-
лення широкому загалу. Тому використо-
вуємо філії в регіонах, організовуючи там 
експозиції. Наприклад, у Військово-мор-
ському музеї України, що у Севастополі, 
організували експозицію «Військовий Се-
вастополь. Історія героїчних звершень», 
намагаючись донести до українців якомо-
га більше цікавої інформації. І це прагнен-
ня знаходить у них відгук.

За час існування музею у ньому побу-
вало понад 100 тисяч відвідувачів. Це, зо-
крема, військовослужбовці Збройних Сил, 
ветерани, студенти та школярі. З кожним 
роком серед відвідувачів більшає моло-
дих людей. Це значить, що молодь ціка-
виться власною історією, минулим Укра-
їнського війська. 

Сергій Зятьєв
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Прошу слова

Я народився у Воронезькій області. 
Коли почалася Велика Вітчизняна 
війна, батько пішов доброволь-
цем на фронт, а ми з мамою ева-

куювалися до Середньої Азії.
Під час визволення України тато дістав 

поранення і лікувався у військовому гос-
піталі, що знаходився у Львові. Трохи оду-
жавши, попросив і нас приїхати до нього. 
Прибувши до батька, залишилися там аж 
до 1961 року.

Як я прийшов у мотоспорт? Це, мабуть, 
була випадковість: наприкінці 40-х това-
риш дав покерувати мотоциклом. Цей 
процес  мені сподобався і буквально че-
рез кілька днів захотілось знову осідлати 
«залізного коня», про що і попросив дру-
га. Згодом мені стало відомо про існуван-
ня у місті мотоклубу, який функціонував 
під егідою оборонного Товариства. Коли я 
переступив його поріг, мені розповіли ба-
гато цікавого і про самий заклад, і про ті 
справи, якими тут займалися. Дізнавшись 
про моє захоплення, керівник клубу за-
пропонував зайнятись мотоспортом. Я, 
пам’ятаю, не повірив почутому і кілька 
разів перепитав чи це правда…

Минуло багато часу, а я і досі пам’ятаю 
свій перший 200-кілометровий мотокрос, на 
якому виборов 3 місце. А вже на першості 
України був першим. У мене тоді було таке 
відчуття, наче завоював титул чемпіона сві-
ту! Коли про це дізналися батьки, тато сказав:

- Якщо вже обрав мотоспорт, то за-
ймайся ним серйозно, щоб я міг тобою 
гордитись!..

Майстерність моя росла з кожним днем. 
А разом з нею і амбіції. І якось після чер-
гової перемоги  пообіцяв стати чемпіоном 
Радянського Союзу: був впевнений у своїх 
силах, як моральних, так і фізичних, а також 
у відмінній професійній підготовці. Та не 
так сталося, як гадалося: під час змагань 
у мотоцикла відірвалася вихлопна труба 
і через це посів лише 2 місце. А перемога 
була так близько!

Проте, незважаючи на таку прикрість, 
рук не опустив, продовжуючи наполе-
гливо тренуватись. І вже наступного, 
1957 року, виборов чемпіонське зван-
ня, після чого мене взяли до збірної ко-
манди СРСР з мотокросу.

Перший виступ у статусі члена збірної 
відбувся у 1958 році в столиці Грузії - Тбі-
лісі, де проходив міжнародний мотокрос і 
у якому брали участь представники бага-
тьох країн світу.

В 1960-му став двократним чемпіоном 
Радянського Союзу, а в 1962-му виграв 2 
золоті медалі на першості Союзу в класах 
125 і 175 см куб. У цьому ж році поступив 
до Львівського політехнічного інституту, 
проте навчання не завадило і далі займа-
тись улюбленим видом спорту.

У 1967 році на одному із заводів міста 
Коврова, що в Росії, разом з товаришем 
ми побудували мотоцикл К-500. На ньому 
я виграв 9 змагань і навіть готувався ви-
грати чемпіонат світу. Але не судилося: на-
весні 1967 року під час підготовки до цих 
престижних змагань зазнав важкої травми. 
Відтоді мій спортивний шлях скінчився. Не-

зважаючи на те, що протягом десятиліть я 
прикований до ліжка, ніскільки не шкодую, 
що пов’язав свою долю з оборонним Това-
риством і, зокрема, мотоспортом. Він за-
гартував мене морально і фізично, навчив 
тримати удари долі, розбиратись в людях, 
відрізняти справжніх друзів від показних. 
Можливо, той, хто ніколи не сидів за кер-
мом мотоцикла, виробляючи на ньому кру-
ті віражі, не шаленів від радості перемоги, 
ніколи не зрозуміє мене. Але це так. 

Мотоциклетний спорт – це моє життя. 
Інколи, згадуючи минуле, не уявляю себе 
поза ним, до сьогодні вдячний другу юнос-
ті, який, давши покататись на своєму мо-
тоциклі, вказав дорогу до великого спор-
ту. До речі, моя покійна дружина, Альбіна 
Миколаївна, з якою я прожив 60 років і яка 
майже 45 років допомагала мені боротись 
з важкою хворобою, теж мотоспортсменка. 
Вона – майстер спорту СРСР, семикратна 
чемпіонка України, чемпіонка ЗС СРСР, на 
першості Радянського Союзу виборювала 
призові місця. Разом з нею ми виховали 
двох синів – Олександра і Юрія, маю двох 
онуків – Настю і Ігоря. 

Я і сьогодні, незважаючи на поважний 
вік і хворобу, намагаюся вести активний 
спосіб життя. Наприклад, на інвалідній 
гоночній колясці брав участь майже в 70 
марафонах, що проходили в Росії, Німеч-
чині, Угорщині, Швейцарії, інших країнах 
світу. У мене склалися добрі стосунки з 
керівництвом Української федерації мо-
тоспорту, Товариством сприяння обо-
роні України, де колись розпочиналася моя 
спортивна кар’єра. Я щиро вдячний Вади-
му Анатолійовичу Копилову, Віктору Ми-
колайовичу Тімченку, які не забули мене у 
важкі для мене часи і всіляко підтриму-
ють. Не можу не згадати добрими слова-
ми Віктора Олексійовича Поварова, Васи-
ля Платоновича Якимчука, Людмилу Су-
гак, інших людей. Моя сила – в них, друзях.

Я радий, що, незважаючи на всі нега-
разди сьогодення, мотоспорт продовжує 
займати в життєдіяльності Товариства 
сприяння обороні України достойне міс-
це. Краще свідчення тому – гуртки, які 
діють при обласних та районних осе-
редках Товариства, змагання, що про-
водяться в Україні.

зважаючи на те, що протягом десятиліть я 

Рубрику «Прошу слова» редакція «Вісника» започаткувала 
у 2012 році. Сьогодні надаємо слово Ігорю Михайловичу 
Григор’єву – заслуженому майстру спорту СРСР, ветерану 

мотоспорту



Небесной сотне посвящается

Взорвался гневом стольный град
Пал с постамента идол века.
Кто огорчен был, кто – безумно рад,
Я безразличного не видел человека.

Года и время все рассудят,
Кто прав был, кто – ума лишен.
Пусть нас потомки не осудят
За то, что наш Крещатик был сожжен.

За то, что мы сегодня так решили,
За то, что лопнуло терпение людей.
Что за мечту с надеждой жизни положили
Сто молодых и правильных парней.

Сегодня мы решили  - так!
Не осуждайте нас потомки…
Простите нас, коль что не так –
Мы не сумели жить в потемках.

Сегодня мы решили – так!
Что будет завтра – Бог лишь знает…
Простите нас, коль что не так –
Сегодня на надежду уповаем.

Председатель Черниговской ОО
ОСО Украины  Александр  Аладин

24.02.2014
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