
…нельзя отменить
подвиг наших отцов

Хаджи-Мурат Мавлиев

Інформаційний бюлетень ЦК
Товариства сприяння обороні України (ДТСААФ)України

№ 2(14) 2014Вісник 4) 2014





Якщо не я, то хто ж?!
...........................................................2-3
Ніхто не забутий, ніщо не забуте
.........................................................4-5
Восемь ранений за два года
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Зеленая фуражна
.............................................................7
Фронтові дороги артилериста Кізлова
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
Наші батьки не мали високих нагород
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Перше бойове хрещення – розмінування
....................................................12-13
У херсонців – свято!
......................................................14-15
Луганской – сорок!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-17
Золотий фонд Володимира Демченко
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19
Гострого пера, колеги!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21
Зоряні миті українських космонавтів
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-24
Це наш Кулібін
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
Черкаси – столиця водних видів спорту
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27
Серед оборонців Хмельниччини
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8
Керівник і колектив – довіра та взаємо-
розуміння......................................................29
Во мне два чувства бьются
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31
Військові медики рятують  людські ж иття 
під кулями....................................................32

Зміст

Відповідальний за випуск: Володимир ВІЖУНОВ
Над випуском працювали:
Сергій ЗЯТЬЄВ
Олег ДАЦЮК
Наша адреса: 03056 м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27
Наші контактні телефони: (044) 457 71 86
Факс: (044) 455 93 38
e-mail: cbtsou@vs.ua

Дизайн, верстка та друк
ПП «Фірма «ГРАНМНА»

м. Київ, пр. Повітрофлотський, 94а
тел.: (044) 206-46-20

e-mail: granmna_print@ukr.net
в кількості 2 850 примірників

№ 2(14) 2014 1

В номері

№ 2(14) 2014 1



№ 2(14) 2014 2

Історія, кажуть, повторюється. У тім, 
що це так, маємо нагоду вкотре пере-
конатись. Згадаймо часи Української 
Народної Республіки. Проіснувала 

вона недовго, так і  не встигнувши 
з’явитись на політичній карті світу. Стало-
ся це з різних внутрішніх причин, але го-
ловний чинник – зовнішній: більшовицька 
Росія не бажала змиритись з появою 
незалежної Української держави.

Сьогодні Україна знову в небезпеці, 
знову гинуть її кращі сини. Країну, ко-
тра як і УНР, не стала ще міцно на ноги, 
намагаються розтягти на шматки, на 
неї знову суне всіляка нечисть.

Майже століття тому на її захист 
стали пересічні українці. Згадаймо Ге-
роїв Крут – київських студентів і гімна-
зистів, тисячі інших їхніх побратимів, 
які ціною своїх молодих життів захи-
щали рідну землю!

Сьогодні, хто б і що не казав 
про нинішні покоління українців, 
саме вони стали на захист Украї-
ни. Українці не за паспортами, а за 
свідомістю, які прагнуть мати свою 
державу. Адже в лавах Національ-
ної гвардії, інших підрозділах з 
ворогом воюють селяни, робітни-
ки, підприємці, які ще вчора пере-
ймалися іншими проблемами. Але, 
зрозумівши, що Батьківщина в не-
безпеці, взяли до рук зброю.

Товариство Сприяння Обороні 
України не залишилося осторонь тих 
викликів, які постали перед Укра-
їнським народом. Про це наша роз-
мова з Юрієм Чижмарем – відпові-

дальним за військово-патріотичну 
роботу в Товаристві.

- Час, вірніше, ті події, які відбувають-
ся на нашій землі, диктують нові вимоги 
до оборонців, вносячи корективи у їхню 
повсякденну діяльність, - говорить Юрій 
Іванович. – Я дуже радий, що голова То-
вариства Віктор Тімченко відгукнувся на 
наше прохання щодо підготовки грома-
дян України до її оборони.

- У чому це проявилося?
- Наприклад, за розпоря-

дженням Віктора Миколайо-
вича маємо змогу викорис-
товувати деякі об’єкти ТСОУ. 
Справа у тім, що кілька міся-
ців тому, коли виникла загро-
за російського військового 
вторгнення на нашу терито-
рію, ми звернулися до Ради 
національної безпеки і обо-
рони, Міністерства оборони 

з пропозицією допомогти у вишколі гро-
мадян, бажаючих стати на захист країни. 
Там погодилися з нами, поцікавившись 
яку допомогу можемо надати. Ми запро-
понували передати нам кілька десятків 
бронетранспортерів, бойових розвіду-
вальних машин, на яких наші інструктори 
навчали б людей управлінню ними. Вірні-
ше, перенавчали б водіїв тих же вантажі-
вок, оскільки керувати ЗіЛом і БТРом – це 
не зовсім одне і те ж. Проте нам відповіли, 
що вся ця техніка задіяна і тому надати її 
нам немає можливості.

- На цьому «співпраця» скінчилася?
- Зовсім ні. Щоб було краще зрозу-

мілим чим саме ми займаємось, зроблю 
невеличкий екскурс в минуле. Так ось, 
сьогодні, коли Україна опинилася в не-

безпеці, виявилося, що 23 роки нашої Не-
залежності не минули даремно: за цей час 
виросли, сформувалися як громадяни су-
веренної держави десятки тисяч людей. Я, 
відверто кажучи, до недавніх подій якось і 
не замислювався над цим. Вони щиро хо-
чуть боронити свою землю, свій край. Ці 
люди дуже просто ставляться до того, що 
зараз відбувається. На нашу землю суне 
ворог, який зазіхає на нашу волю, землю, 
хоче позбавити наших дітей майбутнього. 
Чого він сюди йде? Хто його кликав? Як 
нам жити, кого вважати національними 
героями, а кого запроданцями – це ви-
ключно наша справа. Так або приблизно 
так вони розмірковують. Ці люди хочуть 
почуватися у своєму домі, нехай не зовсім 
добре облаштованому, нехай і з дахом, 
що протікає при сильному дощу, але гос-
подарями. Ми самотужки, без сторонньої 
допомоги, наведемо у ньому лад, кажуть 
вони. І готові взяти до рук зброю.

Але їм треба допомогти зга-
дати армійську науку: більшість 
хлопців служили і в Радянській 
армії, і в Українському війську. 
Ось цим ми і займаємось. 

Допомагають нам і такі ж 
громадські організації, до скла-
ду яких входять справжні патрі-
оти України, яким не байдужа її 
доля. Наприклад, «Офіцерський 
корпус». У ньому об’єдналися 
люди, які не лише уміють корис-
туватися автоматами Калашни-
кова, а й мають бойовий досвід, 

побувавши свого часу в Афганістані, ін-
ших «гарячих точках», в тому числі і під 
егідою ООН, налагоджуючи мир на різ-
них континентах планети. Їм є що сказати 
і показати своїм підопічним…

- А хто вони, ці люди, яких ви навчаєте 
воєнному мистецтву? 

- В силу певних обставин не можу роз-
крити всі карти, тому повторю попередні 
слова: громадяни, для яких Україна понад 
усе. А таких, повірте, у нас вистачає. Вже 
не один і не два з них відбули в район бо-
йових дій, де мають справу не з умовним 
противником, а справжнім ворогом – до-
бре підготовленим, підлим і цинічним.

-  Як на мене, то знешкоджен-
ням ворога мають займатись на-
самперед армія, МВС, СБУ…

мстстороріяія, какажужутььть,, попоповтвторорюєюєтьтьсясяся.. УУУ ітітімм, дальним за військово-патріотичну
роботу в Товаристві

безпеці, виявилося, що 23 роки нашої Не-
залежності не минули даремно за цей час

Саме  такий девіз вишила власноруч на своєму стязі героїня французького 
народу Жанна Д'Арк. Саме це гасло мають право носити сьогодні ті, хто за 
покликом серця полишає свої мирні, буденні справи, щоб зі зброєю в руках стати 
за честь поруганої країни

Актуально
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- Згоден з Вами. Але що робити, коли 
сил не вистачає? Захист рідної землі – це 
справа кожного, хто на цій землі живе.

- Чоловіка досить навчити 
стріляти, окопуватись та пере-
повзати – і він вже стає справ-
жнім вояком?

- На жаль, ні. Багатовіковий 
досвід світових війн показує, 
що перемога не завжди і не так 
за «великими батальйонами», 
як за тими, хто має тверді пере-
конання у своїй правоті, у кого 
міцніший дух. З прадавніх часів 
військо мало людей, які опіку-
вались саме цими питаннями. 
І як би вони не йменувалися – 

волхви, капелани, комісари, політруки 
чи замполіти – завдання в них було од-

накове. Саме вони мають підтримати 
слабкодухого, поставити за приклад 
відважного вояка, подбати про побут 
людей. А врешті решт особистим при-
кладом повести за собою. Саме таких 
людей, назвемо їх вихователями, ми 
і розпочали навчати на короткочас-
них курсах при ТСО України. Комплек-
туються ці групи за рекомендаціями 
майданівських сотень. Активну участь 
у проведенні навчання беруть голова 
Товариства Віктор Тімченко і працівник 
апарату ЦК Володимир Віжунов, котрі 
як високоосвічені професіонали пере-
дають свій багатий практичний досвід 
роботи у військах.

Події, що відбуваються в Україні, не залишають нікого байдужим. Принаймні мільйони наших співвітчизників, пе-
реймаючись долею країни, поспішають ввечері до телеекранів, щоб дізнатись про хід антитерористичної операції. 
Своїми думками навколо цих подій ми попросили поділитись працівників нашого Товариства.
Валентина Топорова,
заступник начальника управління авіації та авіаційних видів спорту ТСО України 

- Я народилася і виросла в Росії, але десятки років живу в Україні, яка стала для мене другою Батьківщиною. За ці десятиліття 
жодного разу не відчула до себе якогось зневажливого ставлення, ніхто і ніколи не натякав мені, що мій дім – Росія, не змушу-
вав користуватись виключно державною мовою. Я, до речі, сама, без примусу опанувала її. Тому мене обурюють висловлюван-
ня деяких російських політиків щодо якихось утисків росіян, насильницької українізації.

Як громадянину цієї країни, як жінці і матері, чий син народився на українській землі, мені вкрай боляче дивитись, що на-
магаються з нею зробити. А ще мені, етнічній росіянці, соромно за владу Російської Федерації, ту частину її творчої інтелігенції, 
яка підтримує дії Путіна. Так і хочеться відповісти їм словами Поета - схаменіться, люди! 
Наталя Станкевич,
інспектор з кадрів ТСО України

- Мене, як і тисячі українських жінок, сьогоднішні події не можуть залишати байдужою до них. Адже йдеться про долю краї-
ни, долі мільйонів наших співвітчизників, які не мислять себе поза соборною Україною. Насамперед молодих, яким жити і жити. 
У якій країні їм жити, як жити – вирішується сьогодні. 
Віктор Адамський,
начальник спортивно-технічного клубу водних видів спорту ТСО України

 - Якби мені хтось сказав, що стану свідком тих подій, які відбуваються на моїй рідній Українській землі, не повірив би. Ні за 
що. Але маємо те, що маємо. Чому вони стали можливими? Нехай на це запитання відповідають політики, політологи. Я ж скажу 
про інше: сьогодні ми пожинаємо плоди байдужого ставлення держави до своїх силових структур, особливо Збройних Сил. Як 
так могло статись, що у мирний час, ні з ким не воюючи, вони опинилися, як мовиться, в ролі падчерки? Давно і не нами сказа-
но: хто не бажає годувати свою армію, той годуватиме чужу.

Дай Бог, щоб та кривава вакханалія, що твориться на сході, якомога скоріше закінчилася. А ще хочу, щоб держава 
зробила правильні висновки і дбала як слід про Українське військо, яке, як бачимо, є, при усіх проблемах і негараздах, 
єдиним вірним її союзником.
Віктор Довгань
голова Київської обласної організації ТСО України 

- На долю України завжди випадало багато випробувань, на неї не раз і не два зазіхали чужинці. Наша історія – суцільна іс-
торія намагань підкорити наш народ, захопити наші землі. На жаль, часто це вдавалося. Сьогоднішні події – це одна з ланок у 
ланцюгу цих намагань. Хто хоч трохи знайомий з історією України, той розуміє не випадковість того, що відбувається сьогодні. 
Хочу вірити, що і ця сторінка в нашій історії буде перегорнена і ми, українці, станемо, нарешті, господарями у своїй хаті, яка 
називається УКРАЇНОЮ.

 Доля України 
в руках самих українців

У цю сумну годину,
Від серця відриваючи шмат,

Стаю навколішки перед кожною людиною–
На захист Неньки б’ю в набат.

Вставай, ставай, козацький роде!
Вітчизна стогне від образ,

Вставай, незломлений народе –
Зве на бій батьків наказ.

Голова Чернігівської обласної 
організації ТСО України

О.П. Аладін

Народе мій!
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Виховуємо патріотів

Цього року традиційний місячник, 
присвячений річниці Перемо-
ги у Великій Вітчизняній війні, 
важко було назвати просто свя-

том. Це дійсно було свято "зі сльозами на 
очах". Пам'ять про тих, хто здобував нашу 
свободу ціною свого життя, житиме доти, 
доки ми їх пам'ятаємо! Доки будемо вдячні 
їм за те, що вони зробили для майбутніх 
поколінь! Але ця світла пам'ять носить 
сьогодні гіркий присмак - сини та онуки 

воїнів-переможців, слов'яни, не можуть 
поділити не тільки їхню Перемогу, але й 
саму землю, за яку діди та батьки наші про-
ливали свою святу кров. Брат пішов на бра-
та… Самі собою спливають в пам'яті слова 
великого Тараса, знайомі ще зі шкільної 
лави: "Он розбійник катований зубами 
скрегоче, …товариша  зарізати хоче!"

Чимало запитань виникало у органі-
заторів Місячника: яку стрічку вважати 
правильною - гвардійську, синьо-жовту, 
червону  чи взагалі начепити європей-
ський символ - Червоний мак? Запрошен-
ня яких партій та рухів до участі у спіль-
них заходах брати до уваги? Проводити 
масові мітинги, автопробіги, чи обмеж-
итися поздоровленням ветеранів та по-
кладанням квітів до Меморіалів? Чи вза-
галі заховатися за міцними парканами і 

стінами своїх організацій та подобити-
ся страусу, встромивши голову в пісок?

Але здоровий глузд, вірність традиціям 
взяли верх. Основні питання були обгово-
рені на Пленумі Центрального комітету, 
учасники якого одноголосно вирішили: "В 
ході проведення Місячника, присвячено-
го Дню Перемоги, активно використову-

вати накопичений досвід, застосовуючи 
форми і методи виховної роботи, які себе 
позитивно зарекомендували в попередні 
роки. Особливу увагу звернути на запо-
бігання провокацій з боку екстремістів, 
які можуть використати святкові дні для 
нагнітання політичної ситуації в регіонах. 
Уникати участі в спільних заходах, запро-
понованих сумнівними організаціями, та в 
тих, які відверто спрямовані на те, щоб ви-
кликати негативну реакцію окремих про-

шарків населення". 
Обговорили ці питання і в об-

ласних та районних організаці-
ях. Так, на Пленумі Рівненсько-
го обкому про стан роботи з па-
тріотичного виховання доповів 
голова Гощанського районного 
осередку, на базі Миронівського 
СТК провели семінар з голова-
ми первинних організацій - ви-
кладачами шкільного предмету 
"Захист Вітчизни". 

Традиційні заходи почалися 
ще задовго до Дня Перемоги - 3 
квітня районна організація Хо-
тина, яку очолює Б.І ФІЛІПЧУК, 
організувала мітинг-реквієм на 
честь 70-річчя звільнення Хо-
тинщини, від якого стартувала 
колона навчальних автомобілів, 
в кожну з котрих були запроше-
ні  по два ветерани війни. Близь-
ко 500 школярів, членів пер-
винних осередків Рівненської 
міської організації Товариства, 

ознайомились з побутом і бойовою під-
готовкою окремого розвідбату 13-го ар-
мійського корпусу.  Активісти Кірово-
градщини взяли участь в урочистостях 
на Фортечних валах, члени первинної 
організації апарату ЦК поклали корзи-
ну з живими квітами до меморіалу Геро-
ям-танкістам, одесити приєдналися до 

ього року традиційний місячник Чимало запитань виникало у органі вати накопичений досвід застосовуючи

Під таким гаслом пройшов традиційний місячник оборонно-масової 
роботи, присвячений 69-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років
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урочистої лінійки, присвяченої 70-річчю 
визволення міста та відкриттю Почесної 
вахти пам'яті на Посту №1.

Як завжди, найбільш поширеною фор-
мою роботи залишаються автопробіги. 
Наприклад, Заставницька районна ор-

ганізація забезпечила автопробіг села-
ми Буковини під гаслом "Ніхто не забу-
тий, ніщо не забуте!", делегація Київщини 
в кількості 36 активістів на 12 автомобі-
лях відправилась на Букринський плац-
дарм, щоб віддати належну шану героям 
- визволителям Києва, "Естафету слави" 
провели Роменські оборонці разом з міс-
цевою владою. Міжнародний автопробіг 
селами України і Білорусі організували 
давні партнери Рівненського осередку 
ТСОУ і Кобринсько-Малоритської струк-
тури ДТСААФ. А молодь традиційно від-
значає роковини Перемоги спортивними 
змаганнями. У стрільбі з пневматичної 
зброї змагалися юні спортсмени Красно-
го Лиману, миколаївські дівчата провели 
фінальні стрільби на честь Героя Радян-
ського Союзу Людмили ПАВЛІЧЕНКО. 12 
команд, в складі яких були 37 юних чле-
нів Товариства, в запеклій боротьбі ви-
явили кращого снайпера та найвлучні-
шу команду Комінтернівської районної 
організації Одеси. Колектив Хмельниць-

кої РТШ ТСОУ відзначив початок Місяч-
ника обласними змаганнями зі швидкіс-
ної телеграфії. Чемпіонати з військово-
прикладного багатоборства відбулися на 
Сумщині, на Київщині на базі Миронів-
ського СТК. ІV відкритий чемпіонат шко-

лярів Кіровоградщини був організований 
на базі Знам'янського МСТК, директор 
якого Володимир КОЛЕБІДЕНКО 9 травня 
очолив колону молодих оборонців, що 
пройшла урочистим маршем до місько-
го Меморіалу, де поклали квіти. А потім 
куштували солдатську кашу з польової 
кухні навчального закладу.

Досить нестандартними були і змаган-
ня з фігурного водіння на честь Дня Пе-
ремоги.  Так, в Торезькій автошколі крім 
інструкторів участь в змаганнях взяли 
співробітники ДАЇ і аматори міста. А в 
Сокирянській АШ організували змагання 
серед кандидатів у водії - школярів ЗОШ 
району та вихованців Буковинського лі-
цею-інтернату з посиленою військово-
фізичною підготовкою.

Чудовий подарунок всенародному 
святу підготували спортсмени ЦСТК вод-
них видів спорту ТСО України, які на між-
народних змаганнях з плавання в лас-
тах в Празі посіли перше командне місце, 
 випередивши суперників з Чехії та Росії!

Та головна увага в ці дні приділяла-
ся, звичайно ж, ветеранам. Донеччани 
навідались до ветерана Товариства, ге-
нерал-майора авіації Федора Івановича 
ЗОЛОТАРЯ, поздоровили з 90-річчям від 
дня народження мешканця села Свобод-
не Волноваського району Героя Радян-
ського Союзу Литвина Івана Миронови-
ча, взяли участь в заходах, присвячених 
100-річчю від дня народження партизан-
ського ватажка Гаврили Олександрови-
ча НЕГРОБОВА. Охтирська міська орга-
нізація запросила на свої урочисті збори 
фронтовика Дмитра Дмитровича ТАРА-
СЕНКА. Члени первинного осередку Ста-
рокостянтинівської ЗОШ №3, який очо-
лює викладач "Захисту Вітчизни" Анато-
лій ЧЕЧУРІН, підтримують давні стосунки 
з ветеранами війни ЗАХРАБОВИМ Н.Г. та 
КОЩЄЄВИМ О.П.

Підбиваючи підсумки Місячника, хо-
четься щиро подякувати всім організа-
торам і учасникам проведених заходів. І 
окрема подяка нашим позаштатним ко-
респондентам, які оперативно інфор-
мували прес-центр про  перебіг подій, 
висвітлювали діяльність осередків То-
вариства в регіональних засобах масо-
вої інформації - Василю РУДИЦІ, Миколі 
ШТЕФАНУ, Тетяні ВАКУЛІ, Інні ІВАНЕНКО 
та Інні СЄМАК, Олександру  і Дмитру ПУС-
ТОЛЯКОВИМ, Тетяні ФЕДОТОВІЙ, Воло-
димиру КРАВЧЕНКУ, Володимиру ПУКА-
СУ та іншим.

Саме завдяки їм було підготовлено і 
розміщено на сайті ЦК майже 60 випус-
ків "Крилатого вісника", присвячених Мі-
сячнику. Найбільш активно надавали ін-
формацію обласні організації Донецька 
і Рівного - по 9 повідомлень, Сумська - 7, 
Кіровоградська і Миколаївська - 5, Київ-
ська обласна, Одеська і Чернівецька - 4, 
Дніпропетровська, Херсонська і Хмель-
ницька - по 2. Ці матеріали стали справ-
жнім Літописом діяльності організацій 
Товариства в усіх регіонах України по вій-
ськово-патріотичному вихованню молоді, 
збереженню в пам'яті вдячних нащадків 
величного подвигу наших батьків і дідів!

Начальник управління ОКАР
ЦК ТСОУ Володимир Віжунов

урочистої лінійки, присвяченої 70-річчю кої РТШ ТСОУ відзначив початок Місяч- Та головна увага в ці дні при
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Згадаймо поіменно

Ранен 5 раз на Юго-Западном фрон-
те в 1941-42 году и три раза на 2 
Украинском фронте в 1943 году 
- любой фронтовик подтвердит, 

что такой послужной список характери-
зует офицера не меньше, чем обширный 
"иконостас" на груди. Он свидетельствует 
прежде всего о том, что командир "серд-
це не прятал за спины ребят", а наравне с 
ними выполнял тяжкую работу, которая 
называется РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

А о том, как он выполнял эту РАБОТУ, 
свидетельствуют скупые строки Наградно-
го листа от 27 августа 1944 года, подписан-
ного начальником штаба дивизии гвардии 
подполковником Барановым:

"25 августа 1944 года в бою по окруже-
нию немецкой группировки в районе Пен-
жери, Кишиневской области тов. ПОВАРОВ 
со своей ротой, выполняя боевой приказ, 
зашел в тыл противника, отрезав пути 
отхода группе немцев в составе 300 офи-
церов и 180 солдат противника.

Несмотря на сильные контратаки со 
стороны окруженных, имеющих своей це-
лью прорваться, тов.ПОВАРОВ смелыми и 
решительными действиями уничтожил до 
150 человек контратакующего противни-
ка, в том числе 67 офицеров. Остальная 
группа в составе 300 солдат и офицеров 
были пленены. В ходе боевой операции по 
уничтожению группировки противника ро-
той отбито 4 орудия и одна автомашина 
с боеприпасами неизвестной артиллерий-
ской части соседних соединений, захвачено 
до 400 лошадей с повозками и имуществом.

За умелое проведение боевой опера-
ции тов. ПОВАРОВ достоин правитель-
ственной награды ордена "Отечествен-
ной войны 1 степени".

Бережно листаем ветхие от време-
ни фронтовые письма. Именно в них 
раскрывается душа настоящего патрио-
та, заботливого мужа и отца: 

24.5.44. При сильной бомбежке меня ра-
нило в (неразборчиво) и голову очень лег-
ко, когда мы находились в хате. Нас было 
6 офицеров, бомба попала прямо в дом, 
двух убило, а нас четырех легко ранило. 
От госпиталя отказались.

7.6.44. Веселый день для всех бойцов и 
меня. Сегодня войска наших союзников 

открыли второй фронт в 
Европе. Это дало полный 
залог разгрома немцев и 
ускорит окончание войны. 
Этому рады и торжеству-
ют все народы, которые 
борются с немецкими за-
хватчиками.

Июнь 44. Наступать ког-
да будем, не знаю, нет при-
каза. Но, по всему видно, ско-
ро. Настенька, я очень скучаю за детьми 
и беспокоюсь за вас.

9.8.44. Немцы от нас находятся 150-200 
м. Каждый день мои снайпера уничтожа-
ют его понемногу. Но по всему полагаю, 
днями будем наступать.

7.9.44. Я жив и здоров. Ожесточенные 
бои по уничтожению немцев закончили и 
из территории Румынии возвратились в 
тыл для отправки на другой фронт. На-
стенька, моя рота в боях отличилась. Все 
награждены, а меня награждал командир 
дивизии от имени Советского правитель-
ства прямо на поле боя.

5.11.44. Я сейчас нахожусь в Польше 
у границ немцев. Через несколько дней 
вступаю в бой с немцами. Подразде-
ление, которым я командую, является 
штурмовым. После боя, буду жив, напишу.

16.12.44. Рана заживает плохо. Нахожусь 
в полевом госпитале, пулю вытащили.

В последнем письме, словно предчув-
ствуя свою близкую гибель, пишет своего 
рода завещание любимой жене: 

27.12.44. …прошу тебя воспитывать 
детей в духе социалистическом. А мне луч-
ше и храбрей бить врага до полной победы 
и эта победа припала на мою долю. Я иду 
в смертельную схватку с врагом. В этих 
боях я должен закончить все нетерпимое к 
врагу. Я решил, что я не оставлю ни одно-
го дома и хаты, ни одного взрослого и даже 
ребенка. Все это будет в честь победы и 
моей мести над врагом. Настенька, сегод-
ня я прибыл из госпиталя и мне командо-
вание сказало, что моя рота не сможет 
выполнить тяжелых задач, если я (нераз-
борчиво) все не наверстаю. Только при 
этих условиях я смогу прорывать оборо-
ну немцев. Настенька, я все это сделаю. 

Только прошу тебя одно, клади усилия к 
детям, все, что можешь, не жалей ничего. 
Не хватает средств, продавай мои вещи. 

Похоронка пришла в январе 1945 года, 
но место захоронения указано не было. 
Солдат, возвращавшийся с войны, смог 
только вспомнить, что захоронили ко-
мандира "у перекрестка трех дорог" не-
подалеку от польського городка. Архив 
на запрос ответил, что среди погибших 
не значится. И только много лет спустя 
Виктор Алексеевич Поваров, к тому вре-
мени уже известный гонщик, смог с по-
мощью польских спортсменов разыскать 
братскую могилу, где обрел вечный покой 
отец. А привезенная сыном горсть земли 
стала последним приветом от Родины, за 
которую он сложил свою голову…

Общался с сыном Алексея Кузьмича
Владимир Вижунов

ВОСЕМЬ РАНЕНИЙ 
ЗА ДВА ГОДА…

Юго-Западном фрон- В последнем письме, словно предчув-

Именно так отмечено в наградном листе на командира роты 
286 Гвардейского стрелкового полка 94 Гвардейской стрелковой 
Звенигородской ордена Суворова дивизии гвардии старшего 

лейтенанта ПОВАРОВА Алексея Кузьмича
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Когда мне было лет двенад-
цать, я нечаянно наткнулся 
в шкафу на офицерскую 
фуражку. Она была некра-

сивая, побитая временем. Лишь над 
козырьком сохранился четкий след от 
звездочки. Я взял у матери темно-виш-
невую губную помаду и по выгоревше-
му фону точь-в-точь нарисовал звезду. 
За что получил от отца добрячую взбучку…

Немного повзрослев, начал интере-
соваться тайной этой бледно-зеленой 
фуражки. Оказывается, мой отец был 
единственным ребенком в семье. Дед Сте-
пан служил в органах НКВД, причем был не 
просто участковым, но и советчиком для 
многих сельчан. Активного участия он в ре-
прессиях не принимал, поэтому наш око-
лоток не был сильно подвержен расстре-
лам, чему есть свидетели. И хотя была за-
конная бронь, он все равно ушел на фронт 
по линии того же НКВД. Как сообщила по-
хоронка, в 1942 году погиб в Сталинграде.

Когда я закончил уже 8-й класс, отец рас-
сказал о своей довольно-таки интересной 
судьбе. Так как дед был не последний чело-
век в районном центре, то вполне реально 
мог "отмазать" единственного своего сына от 
армии или устроить на "блатное" место. Но 
он и не пытался этого делать. Не то воспи-
тание… Когда пришло время служить, при-
звали в ту же структуру как благонадежного 
и проверенного. И хотя мечтал стать летчи-
ком, но выпало служить в элитных тог-
да пограничных войсках НКВД. Местом 
службы стал Туркестанский край. 

Забегая наперед замечу, что через мно-
го лет и я попал служить в те же места, толь-
ко уже в ОКСВ (Ограниченный контингент 
Советских войск в Афганистане). Но отец 
защищал границу, а я летал на территории 
Афганистана, где мы боролись с душман-
скими бандформированиями.

С этой 13-й заставы, что на речке Пяндж, 
он был направлен как лучший боец на уче-

бу в Московское 
военное погра-
ничное учили-
ще НКВД имени 
Менжинского. 
Успешно закон-
чив учебу, уже 
офицером возв-
р а щ а е тс я  н а 
свою родную по-
гранзаставу в ка-
честве начальни-
ка техническо-
го обеспечения 
заставы. Потом, 
по словам моей 

мамы Веры Егоровны, отца хотели напра-
вить служить в Китай, на КВЖД, но очевид-
но учли, что у него уже было двое детей, и 
после гибели отца в Сталинграде он остался 
единственным кормильцем. Поэтому назна-
чили заместителем военкома по интендант-
ской службе в районном центре Мирополье, 
откуда он и призывался.

Так и всплывает причина появления в 
нашем доме этой дорогой ему фуражки. 
Она была ему как талисман и всегда на-
поминала те нелегкие дни пограничной 
службы в Средней Азии. Когда он был еще 
красноармейцем, потом сержантом, задер-
живал, и довольно-таки часто, контрабан-
дистов, шпионов и диверсантов, о чем и 
гласят выцветшие от времени Грамоты. Это 
были 1937-1943годы, когда и на границе 
было неспокойно, а потом отпечаток оста-
вила еще и Отечественная война. Отец не-
однократно писал рапорта с просьбой от-
править его на фронт, но четко работала 
"бюрократическая" машина НКВД. Она не 
забывала, что он единственный кормилец 
в семье и что отец его погиб в Сталинграде.

Забегая наперед скажу, что наша семья 
так и не узнала, хотя много писали, где и при 

каких обстоятельствах погиб наш дед. И вот 
его внук, Владимир, напишет ему песню, от-
давая глубокое уважение как деду Щеглову 
Степану Ивановичу, 1895 года рождения, в 
1942 году погибшему, так и Щеглову Алексан-
дру Степановичу, 1918 года рождения, в 1986 
году ушедшему из жизни. Как раз в тот год, 
как их сын и внук Владимир Александрович 
вернулся из Афганистана, отца и не стало. Со-
впадение? Не думаю. Он знал не понаслышке, 
что такое война и сильно переживал за сына. 

На карте уже нет той страны, за которую 
воевали мои дед и отец, да и я сам. Её разо-
драли, растащили, как старое, изношенное 
одеяло, оставив выживать в этих непростых 
условиях в одиночку когда-то братские по су-
ти и по духу народы. Приходится только наде-
яться, что разум "великих" руководителей пе-
резагрузится, как уставший и «заглючивший» 
компьютер и начнет работать по-новому, так 
же уверенно и надежно, как работала наша 
страна - Великий Советский Союз. Киевская 
Русь была сильна, когда забывала все распри 
и умела объединять все княжества.

РАССКАЗ ОТЦА 
Помню, батя, твой рассказ -
Как с «басмачами» ты сражался.
О прошлом память бьет в набат,
В невзгодах жизни не сдавался.

Молодость не возвратить назад,
Родной, зеленый цвет фуражки.
Друзьям всегда ты был так рад,
Тускнеют лишь с годами краски.

Сон мучает тебя ночной. 
Стал, победитель, ты не в моде.
Рейхстаг, исписанный душой,
Отсчет ведет в минорной ноте.

И вера тает с каждым днем,
Уходит боль и вкус победы. 
Дуб свален, и труха под пнем,
В болячках нынче все ответы.

Я помню, батя, твой рассказ -
За веру, счастье ты сражался.
Судьба отпела свой заказ,
Я с погранцом - отцом прощался…
Много времени прошло, и я не знаю где 

теперь отцовская фуражка. Она бесследно 
исчезла, как и наше детство. Но я сохранил 
для своих детей и будущих внуков свою во-
енную форму со всеми боевыми наградами. 
Может быть, и мой сын или внук пойдет по 
стопам своих предков. Хочется в это верить...

Забегая наперед замечу, что через мно- каких обстоя

Дед и отец нашего внештатного корреспондента, 
воина-интернационалиста Владимира Щеглова, всегда 
были для него примером служения Родине

Д д рр д

Згадаймо поіменно
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Ветеран ТСО України, полковник у відставці Семен Кізлов форсував 

ЗАМІСТЬ ФУТБОЛУ – ВІЙНА…
…Недільний ранок 22 черв-

ня1941 року видався напрочуд 
сонячним. Сонячно було і на душі 

Семена: за вікном квартири щебетали 
пташки, а вулицею кудись поспішали 
усміхнені люди. Та найбільше юнак ра-
дів від того, що в кишені нових штанів, 
нещодавно куплених матір’ю, лежали 
квитки на футбольний матч. Лише від 
однієї думки, що буквально за кілька го-
дин вболіватиме за улюблене «Дина-
мо», почувався найщасливішим у світі. 

Підходячи до стадіону, побачив гурт 
людей, що зібрався біля стовпа з репро-
дуктором. Обличчя у всіх були якимись 
напруженими, а то й суворими.… 

- Зважаючи на побачене, зрозумів, що 
буде важливе повідомлення, - згадує пол-
ковник у відставці Семен Кізлов. – Після 
почутого відразу забув не лише про фут-
бол, а й про однокласницю, з якою мав 
іти в кіно… 

Опівдні, вже вдома, вся родина слухала 
промову В’ячеслава Молотова, який оголо-
сив про напад Німеччини і запевнив, що 
«незабаром ворог буде розбитий». Зва-
жаючи на оптимістичну заяву наркома за-
кордонних справ, Семен сподівався, що 
так воно і буде й він продовжуватиме на-
вчання у школі. Але через тиждень Мос-
ковський міськком комсомолу оголосив 
загальний збір усіх комсомольців міста. 
Потім з Ризького вокзалу він разом з со-
тнями інших юнаків і дівчат відправився, 
як вони жартували між собою, на війну.

- Спочатку ми прибули до міста Ржева, 
що неподалік Москви, а звідти подальший 
шлях проліг у Смоленську область, - продо-
вжує Семен Михайлович. – Там, на берегах 

Дніпра, більше місяця рили окопи, проти-
танкові рови на В’яземському напрямку: 
звідти очікувався наступ ворога. 

Повернувшись до столиці, Семен пішов 
до школи, у десятий клас. Хлопець з не-
терпінням чекав чергових повідомлень 
Радінформбюро, сподіваючись дізнатись, 
що доблесна Червона армія нарешті зу-
пинила стрімке просування ворога і не-
забаром перейде в наступ. Час йшов, а 
обнадійливих повідомлень не було.

- На початку листопада матері видали 
зарплатню за 3 місяці наперед і порадили 
виїхати з Москви, натякнувши, що за 2-3 
тижні її можуть зайняти фашисти, - гово-
рить Семен Михайлович. – До речі, такі 
пропозиції отримали тисячі працюючих 

жителів міста. Дідусь, батько ма-
тері, який проживав у Комі АРСР, 
запропонував нам переїхати до 
нього, що ми й зробили. Там я 
працював на залізниці.

В глибокому тилу жилося від-
носно спокійно. Але таке життя не 
влаштовувало юнака. Адже його 
старші товариші воювали з нена-
висним ворогом, щодня ризику-
ючи своїми життями, а він, май-
же їхній ровесник, сховався, як він 

вважав, за маминою та дідовою спинами. На 
прохання відправити на фронт, у військко-
маті порадили «трохи підрости», пообіцяв-
ши, що як тільки-но виповниться 18 років, 
обов’язково піде воювати. В серпні 1942 ро-
ку він стає курсантом 1-го Ленінградського 
артилерійського училища, евакуйованого 
з початком війни до міста Енгельса, що на 
Волзі. Навчатись довелося за скороченою 
програмою: фронт потребу-
вав офіцерських кадрів. Закін-
чивши навесні 1943-го учили-
ще з відзнакою, лейтенант Кіз-
лов прибув у запасний полк 
офіцерського складу, де удо-
сконалював вогневу, тактичну 
підготовку: вчився воювати. 
Після цього, у серпні місяці, 
відбув на Воронезький фронт.

- Служити випало у 691-му 
артполку, що входив до скла-
ду 237-ої стрілецької дивізії, 
- каже колишній фронтовик.. 

- Там мене призначили командиром взводу, 
правда, не артилерійського, а зв’язку. 

На запитання чи не було страшно, осо-
бливо на перших порах після прибуття на 
передову, посміхається:

- Той, хто каже, що не страшився на ві-
йні, є великим брехуном і лицеміром. Бо 
як можна не боятись, коли навколо тебе 
вибухають снаряди, падають скошені ни-
ми твої побратими? На війні, я вам скажу, 
неможливо звикнути до небезпеки. На ній 
з часом можна лише навчитись воювати, 
приймати правильні рішення, які допомо-
жуть вижити і тобі, і твоїм товаришам. Війна 
– це завжди страшно!..

Після того, як Київ було звільнено, полк, 
який виконував допоміжну роль, знаходя-
чись у резерві, вийшов на Житомирське шо-
се і зайняв оборону. Справа у тім, що, втра-
тивши столицю України, гітлерівці намагали-
ся її відбити. Тож довелося захищати місто. 
Після того, як ця спроба була зірвана і нім-
ці почали відступати, батарея Кізлова теж 
почала просуватись у західному напрямку.

Семен Кізлов командува артилерійською 
батареєю 122-мм гаубиць і визволяв десятки 
сіл і міст України: Брусилов, Бар, Кам'янець-
Подільський, Хмельницький, Болеслав, Ста-
рий Самбір, форсуючи чимало водних пере-
шкод, зокрема, Південний Буг. Не раз і не 
два був за півкроку від загибелі. Наприклад, 
неподалік одного з подільських сіл опинив-
ся наодинці з ворогом. Правда, була ще гар-
мата. Юрба гітлерівців, яка невідомо як опи-
нилася у нашому тилу, побачивши гаубицю і 
одного офіцера біля неї, сміливо рушили до 
нього. Та Семен не розгубився: буквально за 
кілька секунд у бік ворога полетів снаряд. Ті, 

9 травня – День Перемоги 

В
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Дніпро, визволяв міста і села України, Чехословаччини, закінчивши війну після… Перемоги

звісно, не очікували такого «нахабства», 
розбігаючись хто куди. А коли оговталися, 
то наразилися на другий постріл. Підсумок 
поєдинку такий: ворог втратив кілька де-
сятків солдатів, а старшого лейтенанта на-
городили орденом Червоної зірки.

Під Вінницею, коли звільняли село Вели-
ка Гребля, був поранений, але зумів «домови-
тись» з лікарями, щоб не відправляли у тило-
вий госпіталь: лікувався у дивізійному лазареті, 
не бажаючи покидати свою батарею.

Довелося визволяти і Чехословаччину, 
де ворог чинив особливо відчайдушний 
опір, створивши міцну оборонну лінію 
«Арпада». Проте й вона не могла зупини-
ти нашого солдата.

Війна для Семена Михайловича скін-
чилася 14 травня: після того, як було під-
писано акт про капітуляцію фашистської 
Німеччини. Справа у тім, що полк вів за-
тяжні бої з групою генерала Шернера, 
який не бажав складати зброю і чинив 
опір із завзяттям приреченого.

ЗІ СПОКІЙНИМ ЖИТТЯМ 
НЕ СКЛАЛОСЯ…

Влітку 1945-го з’єднання, у якому слу-
жив Семен, передислокували до польсько-
го міста Ломжи. Там його згодом розфор-
мували, а особовий склад батареї, якою 
він командував, перевели до 10-ої гвардій-
ської дивізії, де прийняв посаду командира 
батареї 76-мм гармат. Та недовго служив 
у цій країні: у грудні того ж року частину 
«перекинули» до Абхазії, а через рік – в 
грузинське місто Ахалкалакі. 

Служба Семену Михайловичу подоба-
лася, але, разом з тим, відчував, що бракує 
знань. Тож поступив до військово-педаго-
гічного інституту Радянської Армії, який 
на початку 50-х закінчив з відзнакою. Зва-
жаючи на наявність вищої освіти, відмінну 
професійну підготовку, командування від-
правило його для проходження подальшої 
служби до Одеси. Викладачем піхотного 
училища. У цьому навчальному закладі Се-
мен Михайлович обіймав посади старшо-
го викладача, заступника начальника на-
вчального відділення училища. У 1974-му 
фронтовик звільнився в запас.

- Знімаючи військовий однострій, ду-
мав, що відпочиватиму з рік, але вже через 
кілька тижнів спокійного життя занудьгу-

вав за людьми, роботою, 
- розповідає Семен Михай-
лович. – Тож вирішив пра-
цевлаштуватися. У обласній 
організації ДТСААФ Україн-
ської РСР, старшим інструк-
тором з підготовки спеціаліс-
тів для Збройних Сил СРСР. 

Під його опікою перебува-
ло 9 шкіл, де готувались фахів-
ці з різних спеціальностей. Зо-
крема, водії-електромеханіки, 
водії автокранів, радисти-опе-
ратори радіолокаційних стан-
цій, що знаходилися на озброєнні частин 
Протиповітряної оборони, спеціалісти з бо-
ротьби за живучість корабля тощо. Обійма-
ючи зазначену посаду, Семен  Михайлович 
докладав багато зусиль, щоб армія і флот 
отримували достойне поповнення.

Нещодавно полковник у відставці Семен 
Кізлов відсвяткував своє 90-річчя, після чо-
го вийшов на заслужений відпочинок. А до 
цього він був помічником у голови Одеської 
обласної організації Олега Філіпенка! 

- Незважаючи на похилий вік, Семен Ми-
хайлович працював сумлінно, подаючи при-
клад значно молодшим колегам, - говорить 
заступник голови Тетяна Федотова. – Його 
працездатності, енергійності всі дивувались!

Доля випробувала нашого героя на 
міць і в мирні дні. Особливо, коли у роз-
квіті сил трагічно загинув онук Андрій, по-
мерли дружина і син Михайло. Тоді Семену 
Михайловичу білий світ не був милий, а 
життя, здавалось, втратило усілякий сенс. 

Але старий солдат вистояв і у цій складній 
ситуації. Сьогодні він проживає з донькою 
Аллою. Радіє успіхам онучок – Олени та 
Катерини, які працюють в бізнесі, а також 
правнукам – Андрію та Артему.

Орденами Олександра Невського, Ві-
тчизняної війни та Червоної зірки, медал-
лю «За бойові заслуги» нагородила держава 
свого Солдата. Вони ніколи не дадуть забу-
ти ті трагічні і водночас героїчні дні. А ще - 
осколки, які і досі «сидять» у ньому…

 9 травня, разом з тисячами одеситів 
Семен Михайлович прийшов до Вічного 
вогню, щоб вклонитися тим, кого ніколи 
не бачив і не знав, але з ким відстояв рід-
ну землю в часи воєнного лихоліття. Він і 
досі пам’ятає обличчя бійців і командирів, 
з якими пройшов вогненними дорогами 
війни тисячі кілометрів. Наприклад, ко-
мандирів відділень Кравцова та Мухитяна, 
командира вогневого взводу молодшого 
лейтенанта Клепикова, Героя Радянського 
Союзу Барвинського, який теж команду-
вав артилерійською батареєю.

А ще – батька, Михайла Івановича, 
який пішов добровольцем на фронт на 
другий день війни і загинув.

- Ні я, ні мати не знали коли це сталося 
і де тато знайшов свій останній притулок, - 
говорить Семен Михайлович. – Адже навіть 
«похоронки» не отримали. Напевно, у 1941-
му, коли наші відступали, було не до того, 
щоб повідомляти рідним про загиблих. Все 
своє життя я не лише пам’ятав про батька, 
а й кожен свій серйозний вчинок звіряв 
з його вчинками перед прийняттям важ-
ливих рішень, особливо в роки війни, по-
думки звертався до нього за порадою…

Сергій ЗятьєвСемен Михайлович з правнуком
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Перемогу над німецьким фашизмом здобували не лише генера
гітлерівської окупації і н

Згадаймо поіменно

Пр а в д а  пр о війну – це не 
лише кадри кінохроніки про 
звільнення наших міст і сіл, не 
тільки Сталінградська, Курсь-

ка битви, які кардинально змінили хід 
історії. Війна – це ще й трагічні, сповнені 
драматизму відступи, залишені на по-
талу ворогу мільйони співвітчизників, 
окупація рідної землі, життя мільйонів 
українців під чужинським чоботом, горе 
і поневіряння наших батьків та дідів, 
страшна смерть багатьох людей. 

Сьогодні ми розповімо вам про долі 
двох з них – батьків працівників нашо-
го Товариства.

«НАМ ПОЩАСТИЛО…»
Юхим Кравчук, батько начальника 

управління техніки, технічних засобів і 
зброї Товариства  Володимира Кравчука.

- Я з’явився на світ Божий незадовго 
до того, як на мою рідну Уманщину при-
йшли німці, - розповідає Володимир Юхи-
мович. – З розповідей мами знаю, що зем-
ляки зустріли їх насторожено, відразу ж 
не сприйнявши гітлерівців. Але що вони 
могли вдіяти?... Окупанти відразу поча-
ли встановлювати «новий порядок». Зо-
крема, організували поліційний відділок, 
призначили бургомістра, гестапо зайняло 
кращу будівлю міста. 

Мого тата, Юхима Никоновича, при-
звали до лав Червоної Армії в червні 1941 
року, але на фронт він не потрапив. І не з 
власної провини: разом із сотнями земля-
ків його відправили пішки до Христинівки, 
де вони повинні були влитися в частини 
Діючої армії. Та здійснитися цьому не су-

дилося: неподалік районного центру їхня 
колона, не маючи навіть жодної «трьохліній-
ки» і в цивільній одежі, потрапила в оточення 
німецьких танків і, щоб не опинитись в руках 
фашистів, розбіглася…

Оговтавшись, батько став шукати своїх, але 
їх не було. Наблизившись до найближчого села, 
побачив чужинців. Зрозумівши, що це пастка, 
вирішив повертатись до рідної домівки. 

Радості, що залишився вдома, не відчу-
вав. Життя на окупованій території було 
вкрай важким. Окрім того, що над головою 
постійно висіла загроза смерті, не було і що 
їсти. Тож ми не жили, а виживали, ризикую-
чи померти голодною смертю. Батьків до-
воєнний товариш, який працював у гестапо 
перекладачем, пропонував влаштувати йо-
го в поліцію, мовляв, робота «не пильна», а 
пайок завжди буде і дитина, тобто я, з голо-
ду не помре, а де тепер Червона Армія і чи 
повернеться вона назад, невідомо. Але тато 
відразу відкинув цю пропозицію, вважаючи, 
що служити окупантам – великий гріх. Прав-
да, з ним таким відвертим не був, зіславшись 
на відсутність освіти, мовляв, який з мене 
пан поліцай, коли я закінчив тільки три кла-
си церковно-приходської школи.

Таку пропозицію батько отримав не ли-
ше через те, що до війни приятелював з цим 
перекладачем. Справа в тім, що у 1939 ро-
ці він був невинно заарештований НКВС і 
засуджений до 25 років таборів. Цей факт 
мав неабияке значення для німців, дово-
дячи благонадійність людини. Тато провів 
у таборі усього рік. Вийти на волю допоміг 
старий більшовик, з яким він знаходився в 
одній тюремній камері за Уралом і який на-
писав «товаришу Сталіну» кілька листів на 
захист тата. І сталося диво…

Чи був він злий на радянську владу? Не 
знаю. Але я ніколи не чув од нього жодно-
го поганого слова на її адресу. Як, до речі, і 
компліментів. Пропозиції «працевлаштува-
тися в поліцію і не морити голодом ні себе, 
ні родину» надходили кілька разів. Та бать-
ко так і не згодився. А мені потім казав: «Я 
думав, що скажуть люди, сусіди, знайомі, 
коли я піду в поліцію і буду працювати на 
німців. Я такої ганьби не хотів».

У 1944-му, після визволення Умані від 
німецьких загарбників, його призвали до 
Червоної Армії. В її складі визволяв  Україну, 

Молдову, Румунію. Хоча воював добре, про-
те все ж відчував з боку командування, осо-
бливо СМЕРШу, недовіру: проживав на оку-
пованій території…

Під румунським містом Яси, в одному з 
боїв, коли есесівці наступали, був у складі 
розрахунку (набивав набої) кулемета «Мак-
сим», що стримував наступ ворога. Німці де-
кілька разів піднімались в атаку, насідали, 
але кулемет, добре замаскований, змушу-
вав їх залягати. Лише після того, як закипі-
ла вода в кожусі охолодження стволу і над 
ним з’явився «парок», фашисти зрозуміли, 
звідкіля ведеться вогонь. Батько розпові-
дав, що вийшла самохідка: «Перший постріл 
по кулемету - «переліт», другий – «недоліт». 
Ми зрозуміли, що вона взяла нас «у вилку», 
тобто третій постріл буде «наш», але вогонь 
припинити не могли». Так і трапилось. 

Отямився він у декількох метрах від розі-
рваного кулемета і загиблих товаришів. Поба-
чив, що висить щока і пригорнув її до голови, 
ще побачив, що наші перейшли в контрата-
ку... і втратив свідомість. Тата врятували вій-
ськові медики, які на літаку його, рядового, 
з-під Яс відправили до військового шпиталю, 
що знаходився аж у Кам’янець-Подільському. 
Він часто про це згадував, дивуючись, яким 
різним у ті роки було відношення Радянської 
влади, командування до рядового солдата... 

Сьогодні ми знаємо багато прикладів, як 
бездушно, жорстоко воно ставилося до своїх 
підлеглих. Але історія, що трапилася з бать-
ком, зайвий раз свідчить: вистачало на фрон-
ті і людяних командирів, які поважали сол-
дата, усіляко намагаючись врятувати йому 
життя. Адже на нього могли махнути рукою, 
мовляв, навіщо заради одного бійця «гнати» 
У-2 за сотні кілометрів. Проте вчинили інак-
ше, відправивши до госпіталю, де людину 
витягли з того світу. Я вже приїздив додо-
му офіцером, а він все розповідав і розпові-
дав про цей випадок. В шпиталях він пробув 
півтора роки, повернувся додому інвалідом. 
Але коли переступив поріг хати, радощам не 
було меж! Нас зовсім не засмутила батькова 
інвалідність, бо в більшості моїх друзів бать-
ки з війни взагалі не прийшли. Фронтовики, 
майже всі інваліди, збирались у нас, підніма-
ли чарку за перемогу, кляли фашистів, згаду-
вали бої під Бродами, Ясами, Будапештом, 
Балатоном, Зеєловськими висотами, Берлі-

аПеремогу над німецьким фашизмом здобували не лише генера

«Наші батьки не мали н
нагород, але без ни

ПП

Юхим Никонович з онуком Сашком
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али і маршали, а й прості українські селяни, які, переживши жахіття 
навіть полону, громили гітлерівців

ном. Я, затамувавши подих, слухав їх. Підні-
мали місто з руїн, ночами не спали від болі в 
загоєних ранах, виховували дітей, дякували 
Богу, що вернулись з війни живими. 

Німці, як відомо, на окупованій території 
натворили багато чорних справ. Уманщина 
не стала виключенням. Мати розповідала, 
що кожен день був наповнений страхом і 
відчаєм, кожну хвилину вона була готова до 
смерті. Найбільше люди боялися есесівців. А 
ось вояки вермахту були більш лояльними 
до мирного населення. Такий приклад: двоє 
солдатів стріляють у курей, офіцер, який по-
бачив це, наказав їм віджиматись від землі в 
калюжі, запевнивши матір, що «більше вони 
так не робитимуть». А одного разу, коли вона 
йшла зі мною по вулиці, її підкликав німець-
кий солдат-повар і, посміхаючись, пригостив 
нас з польової кухні кашею…

Нам, вважаю, пощастило. Адже під час 
окупації багатьох моїх земляків гітлерівці 
знищили, вивезли до Німеччини і концен-
траційних таборів. 

Мені і сьогодні, на схилі літ, не виста-
чає батька, його порад, посмішки, якою 
він завжди зустрічам мене, коли я при-
їздив у відпустки.

«БАТЬКО ТАК І НЕ ДІЗНАВСЯ, ЩО У 
 НЬОГО Є СИН…»

Йдучи на фронт, Федір Ткач не знав, що 
скоро повернеться до рідної домівки. Але 
саме так і сталося…

Народився у 1908 році на Черкащині в ро-
дині незаможних селян, які з раннього ран-
ку і до пізньої ночі гнули спини на місцево-
го пана. Коли підріс, почав і сам працювати. 
Потім була громадянська війна, коли в повіті 
раз за разом мінялася влада, голодомори 20-
х – 30-х років. Під час Фінської війни його 
призвали до лав Червоної армії, і Федір 
був активним учасником тієї кампанії, діс-
тавши важке поранення. Дивом, як каза-
ли медики, вижив і повернувся до рідно-
го села Безбородьки. Там йому довірили 
бригадирство у місцевому господарстві.

- Коли почалася війна з фашистською Ні-
меччиною, попрощавшись з мамою, Євдо-
кією Андріївною,і трьома донечками - Лю-
бою, Марією і Ольгою, пішов на фронт, - роз-
повідає його син Петро Федорович , який 
сьогодні обіймає посаду заступника голови 
Івано-Франківської обласної організації ТСО 

України. - Добровольцем. Батьків полк чинив 
ворогу запеклий опір, але сили були нерівни-
ми і разом з іншими частинами доводилося 
відступати. Під час оборони Києва тато був 
контужений і потрапив у полон.

Мати розповідала, що німці утримували 
його в концтаборі, розташованому поблизу 
міста Канева, що на Черкащині. Як не дивно, 
але вони дозволяли родичам невільників зу-
стрічатись з ними. Оскільки табір знаходився 
неподалік нашого села, то вона, довідавшись 
про його місцеперебування, повезла батько-
ві харчі, теплу одежу. Не знаю як саме, але їй 
вдалося викрасти тата!.. Як на мене, то, ма-
буть, підкупила поліцаїв, які теж були в охо-
роні табору і полюбляли самогон…

І знову сталося диво: педантичні німці не по-
мітили втечі і не кинулись на його розшуки. Тож 
тато не повернувся за колючий дріт, де, скоріш 
за все, і скінчився б його життєвий шлях, а кілька 
років провів у рідній хаті. Коли прийшла Черво-
на армія, він був призваний до її лав і в складі 
однієї з військових частин пішов на Захід. 

До тих, хто знаходився на окупованих те-
риторіях, ставлення з боку радянської вла-
ди було досить прискіпливим. Особливо при 
зарахуванні до війська: СМЕРШ, траплялося, 
влаштовував такі «перевірки», які часто нага-
дували «спілкування» з гестапівськими слід-
чими. Та як би там не було, а рядовий Федір 
Ткач став повноцінним солдатом армії-визво-

лительки. Воїн-снайпер воював, за спога-
дами товаришів, добре, знищивши зі своєї 
гвинтівки не одного ворожого солдата. Але 
під час визволення Білорусі у 1944 році за-
гинув і його поховали разом з офіцерами в 
одній могилі. Про це рідня довідалася від 
фронтового однополчанина і односельча-
нина Дмитра Ткача, який після Перемоги по-
вернувся додому. Аж у 1949 році він насмі-
лився сказати матері правду. А вона ж, бідна, 
з чотирма малолітніми дітьми на руках усі ці 
роки виглядала свого коханого чоловіка!...

Батько так і не дізнався, що у нього на-
родився син. Знаю, що коли б він приїхав у 
село і побачив мене, малого, то зрадів би: 
маючи трьох доньок, дуже хотів сина – про-
довжувача нашого роду. А ще він, як згаду-
вала покійна матуся, хотів, щоб «хлопець, 
якщо він колись народиться», став військо-
вим. Про це вона не раз мені говорила. Я 
виконав батькове побажання: у 1963 році 
поступив до Київського танкового учили-
ща, віддавши армії майже 30 років життя. 
Служив у багатьох гарнізонах колишньо-
го Радянського Союзу і за кордоном, закін-
чивши службу у званні полковника. Доля, 
офіцерська кар’єра склалися непогано. Та 
по сьогоднішній день шкодую, що так і не 
судилося хоч на мить побачити свого тата…

Ми розповіли про долі батьків двох на-
ших колег – Володимира Юхимовича Крав-
чука і Петра Федоровича Ткача. В них ба-
гато схожого: обидва з Черкаського краю, 
з незалежних від них причин опинилися на 
окупованих територіях, пізнавши жа-
хіття «нового порядку», який намагали-
ся встановити німці в Україні. І Юхим Ни-
конович, і Федір Юхимович, дочекавшись 
звільнення, не стали ховатись від фронту, 
а пішли громити ворога. Це завдяки таким 
як вони простим СОЛДАТАМ ми перемогли 
найсильнішу армію Європи – армію, яка по-
корила десятки країн, а об них, українських 
селян, зламала зуби.

- Наші батьки не мали ні високих чинів, 
ні високих нагород, але коли б не вони, не 
мільйони таких як вони, то ніколи і ніза-
що не було Великої Перемоги, - каже Воло-
димир Юхимович. – Маємо пам’ятати це 
до останнього подиху.

Спілкувався з синами фронтовиків 
Сергій Зятьєв

али і маршали, а й прості українські селяни, які, переживши жахіття

ні високих чинів, ні високих 
их не було б Перемоги…»

Федір Ткач
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Ювілей

НАСНАГА – В СПРАВАХ 
ПОПЕРЕДНИКІВ

Найголовнішим завданням, яке по-
стало перед оборонцями краю, 
було розмінування території, - 
розповідає голова Чернівецької 

обласної організації Товариства сприяння 
обороні України Володимир Кравченко. 
– Адже в землі залишились десятки тисяч 
смертоносних «сюрпризів». Найбільше в Гли-
боцькому, Сторожинецькому, Вижницькому 
районах. За дорученням українского уряду 
готували інструкторів-мінерів, які згодом на-
правлялись в ці та інші райони, де спільно 
з армійськими саперами розміновували 
поля, дороги, збираючи і військові трофеї. 
При цьому вони ще й готували фахівців з 
розмінування. Спільними зусиллями були 
врятовані життя тисяч мирних жителів.

За виконання цього завдання, виявлені 
мужність і відвагу, готовність до самопо-
жертви буковинські оборонці удостоїлись 
високих урядових нагород. Завірюха Ми-
кола Петрович, Гринь Анатолій Юзефович, 
Якубинський Олександр Андрійович, Фив-
чук Петро Іванович були нагороджені бо-
йовими орденами і медалями. Загалом усі, 
хто вступав у поєдинок з іржавою смер-
тю, отримали знак «Мінер-відмінник». Так 
що саме розмінування стало першим – у 
прямому розумінні цього слова - бойовим 
хрещенням нашої організації. 

Паралельно зі знищенням вибухонебез-
печних предметів, проводилась підготовка 
інструкторів протиповітряної та протихіміч-
ної оборони, які потім у містах і селах навча-
ли населення правильним діям при нальо-
ті авіації противника, способам захисту від 
хімічної зброї: таких фахівців за незначний 
проміжок часу підготували 3 тисячі.

Хоча війна відкотила-
ся на Захід, але вона не за-
кінчилася. Тому створили 
два військово-навчальних 
центри, де громадян пе-
ред відправкою на фронт 
навчали стріляти, кидати 
гранати - одне слово, еле-
ментарним навичкам, не-
обхідним на війні.

Володимир Іванович з 
вдячністю згадує своїх по-

передників, які створювали надійні підва-
лини організації, зумівши за порівняно ко-
роткий термін вивести її в число кращих в 
Україні. Зокрема, Кошика Митрофана Гна-
товича, Грузинцева Миколу Петровича. Під 
їхнім керівництвом створювалися і почи-
нали працювати спортивно-технічні клуби, 
автомобільні школи, радіоклуби. В них го-
тували насамперед спеціалістів для потреб 
Радянської Армії та Військово-Морського 
Флоту. Відслуживши, юнаки, маючи спеці-
альності, йшли працювати в народне гос-
подарство. До речі, за успіхи в підготовці 
фахівців для Збройних Сил Чернівецька об-
ласна організація неодноразово відзнача-
лася ЦК КПУ та Радою Міністрів УРСР.

Міцно ставши на ноги, буковинські обо-
ронці все більше уваги приділяли військово-
патріотичному вихованню молоді. Колишні 
фронтовики з числа працівників ДТСААФ бу-
вали в школах, середніх та вищих навчаль-
них закладах, де, зустрічаючись з юнню, роз-
повідали їй про роки війни, бойових друзів.

З 1974-го по 1994-й організацію очолю-
вав полковник Степан Жовнір, який надзви-
чайно багато зробив для удосконалення на-
вчально-матеріальної бази автошкіл та спор-
тивно-технічних клубів, інших навчальних 
закладів області. Це при Степанові Павлови-
чу Заставняньска і Чернівецька автошколи 
були визнані зразковими, а практично всі 
районні осередки побудували типові будин-
ки і споруди, в автошколах з'явилися сучасні 
навчальні аудиторії, автодроми тощо.

90-ті роки, особливо на початку, стали 
роками виживання оборонного Товариства: 
всі організації зіткнулися з характерними 
проблемами, що мали фінансове забарвлен-
ня. Чернівецька не стала винятком. Не про-
сто бракувало коштів: йшлося взагалі про 

те, як вижити. При цьому знайшлися люди, 
яких сьогодні прийнято називати рейдера-
ми, тобто ті, хто ласий до чужого майна. Та, 
незважаючи на всі проблеми, вдалося від-
стояти матеріальні цінності, що створюва-
лись впродовж багатьох десятиліть.

В січні 1995 року Чернівецьку організа-
цію очолив Володимир Кравченко. Кадро-
вий військовий, він зумів згуртувати у цей 
непростий час людей і зрозумілою мовою 
пояснити їм, що від них потрібно.

- А потрібно було працювати, добре 
працювати: інших варіантів розв’язання 
проблем, що постали, не було, - гово-
рить Володимир Іванович.

І незабаром ситуація в районних осе-
редках, навчальних закладах стала стабі-
лізуватись, а потім і покращуватись. У 1996 
році була створена Герцаївська автошко-
ла Товариства, відновила роботу і Чер-
нівецька міська організація. Сьогодні до 
складу Чернівецької обласної організації 
Товариства входять 1 міський, 12 район-
них та 280 первинних осередків. Активіс-
ти сплачують внески, які знаходяться на 
рахунках організацій. Зазначимо, що го-
спрозрахунковою діяльністю займаються 
11 навчальних закладів.

НЕ ПАСУЮТЬ ПЕРЕД 
ТРУДНОЩАМИ

Вистачає і сьогодні проблем у 
В олодимира Івановича та його колег. Але 
робота продовжується. Наприклад, за ро-
ки Незалежності навчальними закладами 
Буковини для Збройних Сил України під-
готовлено понад 10 тисяч чоловік, а для 
економіки країни – більш як 100 тисяч. А 
це 10 відсотків від населення краю.

Буковинці думають не лише про зиск, жи-
вучи одним днем. Тому керівники усіх на-
вчальних закладів, а це технікум і 10 авто-
шкіл, чималі кошти вкладають у покращення 
матеріально-технічної бази. Зокрема, лише 
останнім часом придбано понад 60 авто-
мобілів, що значно покращило професійну 
підготовку водіїв. Оновлюються класи, які 
оснащуються мультимедійними, іншими су-
часними технічними системами. Сьогодні до 
послуг тих, хто бажає опанувати водійське 
ремесло, майже 50 класів, де вивчається ма-
теріальна частина автомобілів різних марок, 
14 класів з вивчення правил дорожнього 

Ще не відгриміли залпи Другої світової війн
осередок Тсоавіахіму, який очолив ста

Перше  бойове  хрещення  -  р
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руху, більш як 20 компютерних та методич-
них аудиторій.

За словами Володимира Івановича, го-
ловним скарбом організації все ж є не ав-
томобілі і навіть не навчальні заклади. А 
люди, які в них трудяться.

- Багато з них працюють в Товаристві де-
сятки років, - говорить Володимир Кравчен-
ко. – Прийшовши до нас після служби в ар-
мії, настільки «прикипіли» до своїх колек-
тивів, що не мислять життя поза ними. І це 
при тому, що заробітна платня у нас не надто 
велика. Натомість, як кажуть вони, виплачу-
ється стабільно, з дотриманням усіх вимог 
чинного законодавства, яке регламентує від-
носини між роботодавцем і працівником. Зо-
крема, зарплатня виплачується не в конвер-
тах, при захворюванні людина спокійно йде 
на лікарняний, знаючи, що він буде оплаче-
ний. А так далеко не скрізь. І наші працівни-
ки дорожать цим. 

Свій багатющий життєвий і професійний 
досвід старші колеги передають молодшим, 
розуміючи, що з часом саме вони визнача-
тимуть обличчя районних організацій, на-
вчальних закладів Товариства.

Серед тих, на кого слід рівнятися, можна 
назвати директорів Сокирянського політех-
нічного технікуму, Герцаївської, Хотинської 
автомобільних шкіл Анатолія Максимчука, 
Івана Карауша та Бориса Філіпчука.

В області функціонують, про що вже бу-
ло сказано, близько 280 первинних обо-
ронних організацій, які плідно співпрацю-
ють з автошколами та СТК. Голови тих, які 
діють у загальноосвітніх школах, проводять 
роботу із залучення до навчання в СТК, ав-
тошколах школярів. І це дає свої плоди: що-
року понад тисяча юнаків та дівчат отриму-
ють водійські посвідчення. Так, не скрізь 
кипить робота, але в більшості своїй акти-
вісти не сидять, склавши руки. 

Під час місячників оборонно-масової ро-
боти активісти Товариства зустрічаються 
зі школярами, розповідаючи їм про Укра-
їнське військо, наголошують на тому, що 
кожна молода людина має бути готовою 
до захисту Вітчизни.

Проводяться також навчально-польові 
збори з допризовною молоддю первинних 
організацій загальноосвітніх шкіл, де відбу-
ваються різноманітні заходи військово-па-

тріотичного спрямування. 
Особливих слів вдячнос-
ті заслуговують викладачі 
предмету «Захист Вітчиз-
ни» - голови первинних 
осередків при школах Ро-
манюк Василь Васильович, 
Гаргай Іван Іванович, Біло-
брицький Олександр Ва-
сильович, Стрільчук Мико-
ла Онуфрійович справжні 
ентузіасти своєї справи, 
до них тягнуться підлітки, 
часто звертаються і за по-
радами. Колективи, де вони працюють, 
є такими собі невеличкими острівцями 
військово-патріотичного виховання, вони 
прищеплюють своїм вихованцям любов 
до рідної землі, вчать їх поважати вете-
ранів війни і праці, свій народ. І роблять 
це, апелюючи до історії України, наводя-
чи конкретні історичні факти та прикла-
ди. Не слід, відверто кажучи, ідеалізувати 
цих активістів, але коли б кожен викладач 
«Захисту Вітчизни» так творчо, натхненно 
підходив до своєї справи, то наше суспіль-
ство було б дещо іншим сьогодні…

Напередодні Днів визволення України, 
Буковини від гітлерівських загарбників, Пе-
ремоги оборонці Буковини намагаються за-
лучити до заходів, які проводяться напере-
додні цих дат, учасників Великої Вітчизня-
ної війни. Чому «намагаються»? А тому, що 
з кожним днем їх стає все менше і менше, 
ті, кому пощастило дожити до днів сьогод-
нішніх, мають підірване здоров'я і їм важко 
покидати свої помешкання. Проте оборон-
ці знаходять транспорт в таких випадках, і 

старі солдати можуть виступити перед гро-
мадою, згадавши страхіття війни.

Найбільш активними у цьому плані 
є генерал-майор Кортунов Іван Степа-
нович, який пройшов фронтовими до-
рогами війну, а після Перемоги очолю-
вав Чернівецьку автошколу, заслужений 
журналіст України Самофалов, котрий і 
сьогодні є членом Чернівецького облас-
ного комітету ТСОУ.

Ми розповіли про одну з обласних ор-
ганізацій ТСО України – Чернівецьку. Ніс-
кільки не перебільшуючи її заслуги у ви-
конанні завдань, покладених на Товари-
ство в цілому, зазначимо, що люди, які в 
ній працюють, роблять достойний внесок 
у справу підготовки робітничих кадрів для 
нашої економіки, військово-патріотичного 
виховання молоді.

Користуючись нагодою, щиро вітаємо 
буковинських оборонців з ювілем! Зичимо 
вам міцного здоровя, людського щастя, по-
дальших успіхів на благо Товариства, усієї 
нашої України!

и, а в травні 1944 го на Буковині почав діяти 
арший лейтенант Сергій Безкоровайний

озм інування  Буковинсько ї  земл і
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Наша організація створена у 
червні 1944 року, коли до 
омріяної Перемоги ще зали-
шався майже рік і на фрон-

тах все ще гинули солдати. Спочатку у 
штаті обласної ради працювало усього 
17 чоловік. Першим завданням, що по-
стало перед колективом Херсонського 
Тсоавіахіму, було розмінування земель. 
Адже після звільнення в них залишились 
десятки тисяч мін, снарядів, гранат. Знеш-
кодження вибухонебезпечних предметів 
з д і й с н ю в а л о с ь  п і д  ке р і в н и цтв о м 
досвідчених інструкторів-мінерів з чис-
ла вчорашніх фронтовиків. Вже на кінець 
1944 року ними було знищено понад 5 ти-
сяч мін, 39 тисяч снарядів та 38 авіабомб. 
Свідченням того, що робота ця викону-
валася сумлінно, може слугувати такий 
факт: під час весняної посівної кампанії 
1945 року в області не було жодного ви-
падку підриву людей в полі! А ось серед 
тих, хто вступав у поєдинок з іржавою 
смертю, втрати були. Інструктор-мінер 
Костик та боєць-мінер Колбас, працюючи 
в Горностаївському районі, підірвались, 
внаслідок чого один з них дістав важке 
поранення, а інший загинув.

22 грудня 1944 року за наказом голо-
ви облради №134 групі інструкторів-мі-
нерів «за виявлену активність, енергію, 
дисциплінованість, високу якість робо-
ти» була оголошена подяка та нарахова-
на грошова премія. 

А в листопаді 1945-го 50 чоловік Хер-
сонської обласної організації нагоро-
дили військовим знаком «Відмінний мі-
нер». 1947-го за розмінування земель 

краю Указом Пре-
зидії Верховної Ра-
ди СРСР багато на-
ших земляків, які 
очищали область, 
були нагороджені 
орденами і меда-
лями. Володимир 
Ендоренко, напри-
клад, удостоївся 
ордену Вітчизня-
ної війни другого 
ступеня, а Микола 
Горобець – медалі 

«За бойові заслуги».
Водночас проводилась робота зі ство-

рення оборонних осередків у звільнених 
районах області, зокрема, здійснювалась 
їх комплектація штатними працівниками. 
А також активно велася підготовка кадрів 
для армії і флоту, спеціалістів для народ-
ного господарства.

Сотні молодих людей здобували вій-
ськові спеціальності (стрільця, кулемет-
ника, снайпера, водія автомобіля, пара-
шутиста) у Херсонських авто-мото- та 
морських клубах, обласній школі проти-
повітряної та протихімічної оборони.

За рішенням уряду здійснювалась ро-
бота з розвитку вітчизняної авіації. Під-
готовка льотних кадрів проводилась у 
Херсонській школі цивільної авіації, ство-
реній у 1931 році, яка в 1940 році стала 
військовою школою пілотів. Вона зроби-
ла вагомий внесок у підготовку авіацій-
них кадрів. Звання двічі Героя Радянсько-
го Союзу отримав випускник авіашколи 
Георгій Ми-
х а й л о в и ч 
Паршин, 20 
чоловік з ці-
єї школи теж 
стали Геро-
ями Радян-
ського Союзу.

С л о в о м , 
нам є чим пи-
шатись. Але, 
розповідаю-
чи про Хер-
сонську об-
ласну органі-

зацію ТСО України, хочу перенестись у 
день сьогоднішній.

За останні 5 років нашими навчаль-
ними закладами підготовлено понад 25 
тисяч фахівців для економіки України, 
педагогічними колективами навчаль-
них закладів проводиться робота що-
до удосконалення навчально-матері-
альної бази. Робиться це відповідно до 
вимог Державних стандартів і норма-
тивно-правових документів, які регла-
ментують підготовку й перепідготовку 
кадрів робітничих професій. Це, зокре-
ма, оснащення класів комп'ютерами, 
комп'ютерними програмами, обладнан-
ня нових мультимедійних класів, постій-
не оновлення технічного парку. На сьо-
годні маємо 123 одиниці автомобільної 
техніки групи «В», 68 навчальних кабіне-
тів, 10 автодромів, а також 4 майданчики 
для початкового водіння.

В обласній організації розуміють, що 
без збереження та подальшого розвитку 
навчально-матеріальної бази важко під-
готувати водія, який би не скоював на ву-
лицях наших міст і сіл ДТП. Всі ми знаємо, 
щоі бажаючі навчатися, як правило, звер-
тають увагу на побутові умови, естетику 
оформлення приміщень і класів як зако-
номірні передумови для плідної роботи 
з надбання глибоких професійних знань. 
І це правильно. 

Боротьба за кандидатів на навчання 
відбувається різними методами, і одним 
з них є широка рекламна кампанія в на-
вчальних закладах, на шпальтах періодич-
них видань, рекламних щитах, навчаль-

Ювілей

краю Указом Пре- зацію ТСО України, хочу перенестись у 

Цими днями Херсонській обласній організації ТСО України 
виповнилося 70 років

ЦиЦи
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них автомобілях, дорожніх знаках та в Ін-
тернеті. При цьому надається інформація 
щодо того, яких саме категорій водіїв на-
вчають, як, коли і де проводяться занят-
тя, сума та форма оплати, варіанти її вне-
сення, які документи потрібні для оформ-
лення, адреса, телефони та інше. Належна 
реклама – це додаткові витрати, але вони 
окуповуються своєчасним комплектуван-
ням навчальних груп.

Турбота щодо вдосконалення на-
вчально-матеріальної бази – це тур-
бота про подальше підвищення якос-
ті навчання, педагогічної майстерності 
викладачів та інструкторів з індивіду-
ального навчання водінню.

Добре ця робота поставлена у Голо-
пристанській, Каховській, Херсонській і 
Новокаховській автомобільних школах, Ге-
нічеському, Горностаївському та Н- Ворон-
цовському спортивно-технічних клубах 
(директори Лимарчук Р.О., Петренко В.С., 
Котляр В.М., Залітаєва Н.В., Чайковський 
А.О., Пащенко В.М., Непом'ящий М.М.)

Сьогодні до складу Херсонської облас-
ної організації входять 15 районних та 2 
міські організації, а також одна первинна 
на правах районного комітету, 8 спортив-
но-технічних клубів, 6 автошкіл,  обласна 
технічна школа та Дитячо-юнацька спор-
тивно-технічна школа. Ми щиро вдячні 
ветеранам обласного оборонного Това-
риства, які сьогодні передають свій життє-
вий і професійний досвід підростаючому 
поколінню, штатним працівникам облас-
ного комітету. Це, зокрема, Михайловська 
Валентина Юріївна, Гусак Іван Іванович, 
Бажанов Віктор Олександрович, Слобо-
дянник Станіслав Михайлович, Петренко 
Володимир Сергійович, Непом'ящий Ми-
кола Миколайович, Звягін Василь Михай-
лович, Куліченко Микола Іванович, Кані-
стратенко Вадим Семенович. Вони є для 
нас прикладом у виконанні статутних за-

вдань, вірності традиціям 
оборонного Товариства.

Вагомий внесок у роз-
будову Херсонської об-
ласної організації вніс її 
голова – Сабадаш Іван 
Васильович, який з 1995 
року обіймає цю поса-
ду. Наш голова – люди-
на творчого складу, ак-
тивна і комунікабельна, 
небайдужа як до справ 
районних і міських ор-
ганізацій ТСО України, 
так і до людей, які з ним 
працюють. Він є взірцем 
працелюбності, сумлін-
ності, високої професій-
ної майстерності. Його поважають з пер-
ших днів роботи в обласній організації. 
Він уміє домовлятись та співпрацювати з 
різними гілками влади. Усіма успіхами і 
досягненнями Іван Васильович завдячує 
членам обласного комітету та активіс-

там, які, працюючи на різних по-
садах, залишаються небайдужими 
до справ обласного Товариства і 
активно сприяють вирішенню йо-
го статутних завдань. Аналіз ро-
боти організацій обласного Това-
риства підтверджує, що однією з 
найважливіших масових дієвих 
форм військово-патріотичного 
виховання молоді та залучення 
її до основ військової справи за-
лишаються місячники військово-
патріотичної роботи, присвячені 
Перемозі у Великій Вітчизняній 
війні, річниці створення Зброй-
них Сил України, а також тижні до 
Дня Захисника Вітчизни.

Якщо говорити про військово-патрі-
отичне виховання молоді, то слід від-
значити насамперед досвід роботи 
Скадовської(голова Гончарський І.Л), 
Н-Воронцовської(голова Непом'ящий 
М.М.), Голопристанської(голова Лимар-
чук Р.О.), Херсонської (голова Котляр В.М.) 
районних організацій

Одним з важливих напрямків діяльнос-
ті Херсонської обласної організації є по-
дальший розвиток спорту. Протягом ми-
нулого року спортсмени та члени збірних 
команд обласної організації ТСО України 
примножували свої здобутки на змаган-
нях різного рівня. Наприклад, на чемпі-
онаті України з радіозв'язку на коротких 
хвилях телефоном команда дорослих ви-
борола 1 місце, на коротких хвилях теле-
графом – 2-е, а з цифрового радіозв'язку 
– 3-є. Молодіжна команда на Всеукраїн-
ських змаганнях з радіозв'язку на корот-

ких хвилях «Міні-тест ЮГ» посіла - 2 місце, 
а на змаганнях «Міні-тест» - 3-є. 

На відкритих Всеукраїнських очних 
змаганнях з радіозв'язку на коротких хви-
лях серед молоді «Зірки ефіру України» у 
комплексному заліку херсонці знову під-
твердили своє лідерство, посівши 1 місце, 
а третій склад команди – 3-є. 

Херсонщина щорічно приймає чемпі-
онати України з автомобільного спорту 
ралі-рейд «Чумацький шлях», цим самим 
сприяючи подальшому розвитку техніч-
них видів спорту. Постійно поглиблюєть-
ся співпраця з громадською організацією 
«Асоціація повітряних зміїв» у проведені 
відкритих Всеукраїнських фестивалів по-
вітряних куль на космічну тематику під 
девізом «Одне небо – один світ!».

Ми пишаємось майстрами спорту 
України з автомобільного спорту - Ан-
дрющенком Федором та Бончуком Юрі-
єм, а також Кобець Юлією - чемпіонкою 
світу і Європи з технічних видів спорту 
серед юніорів зі спортивної радіопелен-
гації 2012 року, Кобець Миколою – чемпі-
оном світу серед юніорів 2012 року (вид 
рогейн) зі спортивного орієнтування, 
Шупер Марією – бронзовим призером 
чемпіонату Європи зі спортивного орі-
єнтування серед дорослих у 2013 році 
(вид рогейн), Горшковою Дар'єю – чем-
піонкою України в особистій смузі пере-
шкод та командного виду «Крос-похід» 
2012 року зі спортивного туризму. Во-
на, до речі, кандидат у майстри спорту 
зі спортивної радіопеленгації. 

Напередодні ювілею Херсонської об-
ласної організації ТСО України хочеть-
ся щиро побажати усім її працівни-
кам, ветеранам, активістам міцного 
здоров'я, бадьорості духу, невичерпної 
енергії та подальшої плідної праці у на-
шому оборонному Товаристві.

Юрій Науменко
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За это время в ее стенах подготовлены десятки тысяч   водителей 
как для Вооруженных Сил, так и экономики Украины

Свои двери перед учащимися 
она открыла 14 мая 1974 года. 
Но возникла не на пустом, как 
говорится, месте: ее, согласно   

Постановлению Президиума ЦК ДОСААФ 
СССР, создали на базе Ворошиловградско-
го автомотоклуба.

Основной задачей учебного заведения 
была подготовка водителей и водителей-
электромехаников для Вооруженных Сил, 
а также   для народного хозяйства страны. 
Со временем был открыт  филиал в горо-
де Зимогорье, что в Славяносербском ра-
йоне. Каждый год в стенах этого учебного 
заведения профессию водителя получали  
1 200 человек -  900  в Ворошиловграде и 
300  в Зимогорье. Следует отметить, что 
ставка делалась не на  количество, а пре-
жде всего на профессионализм будущих 
водителей. В этом важном деле главная 
роль отводилась преподавателям и мас-
терам производственного обучения. Ну и, 
естественно, начальнику автошколы: по 
рекомендации областной организации  
Общества на эту должность был назначен 
заместитель председателя областного ко-
митета, ветеран Великой Отечественной 
войны  подполковник запаса Евтушенко 
Иван Тимофеевич.

А Зимогорьевский филиал – по реко-
мендации Фрунзенского районного ко-
митета ДОСААФ и при поддержке рай-
кома партии - возглавил начальник Чер-
касского автомотоклуба Криворученко 
Григорий Александрович.

Именно в  этот период формировал-
ся и коллектив автошколы. В частности, 

пришли препода-
ватели и мастера 
производственного 
обучения Рябчин-
ский С.Е., Ткачен-
ко А.М., Мордов-
цев В.Т., Лукаш Г.А., 
Бондарь П.П., Ере-
менко В.А., Решет-
няк И.Т., Курдюков 
Е.И., Ковалев С.П., 
Белинский В.Л., Но-
виков В.Ф., братья 
Шушпановы, Гамо-
ля А.А., Звягинцев 

И.И., Вербицкий А.Н. и другие. Началось 
строительство и расширение  учебно-ма-
териальной базы, совершенствовалась и 
методика обучения.

В 1974-1985 годах  построили учебные 
корпуса, гаражи, пункты технического 
обслуживания автомобилей, лаборато-
рии практических занятий, автопарк, ав-
тодром. Кстати, на то время один  из луч-
ших в Украине. 

Это была поистине всенародная 
стройка. В ней участвовали препода-
ватели, мастера производственного 
обучения, был задействован грузовой 
учебный транспорт. А учитывая то об-
стоятельство, что строительство велось 
параллельно с подготовкой водителей, в 
нем самое активное участие принимали 
и курсанты автошколы.

Результатом этого самоотверженного и 
кропотливого труда  явилось постановле-
ние Бюро президиума ЦК ДОСААФ СССР  
о присвоении Ворошиловградской авто-
школе  звания «Образцовой». А  коман-
дующий  войсками Киевского военного 
округа наградил ее коллектив  Перехо-
дящим Красным знаменем.    

Особую страницу в истории Луганской 
автошколы ДОСААФ-ОСОУ занимает Зимо-
горьевский филиал. Возник он по той при-
чине, что с образованием Славяносербско-
го района нужно было готовить из числа 
призывников, проживающих в этой мест-
ности, водителей для Вооруженных Сил. 

Здесь, в Зимогорье, возникла та же 
проблема, что и в областном центре: 
помимо подготовки водителей  одно-

временно создавали  учебно-матери-
альную базу. Характерной особеннос-
тью угледобывающих районов в 60-
70 годах прошлого столетия был рост 
промышленного производства, расшире-
ние социальной инфраструктуры, строи-
тельство новых шахт, других предприятий. 
Только в этом районе были построены не-
сколько таких промышленных объектов.

Их руководители откликнулись на 
просьбу оборонцев и оказали помощь 
в создании филиала, в частности, строй-
материалами. Не остались в стороне и 
местные власти. Например, поселковый 
совет передал ему здание бывшей школы. 
Все это позволило в довольно сжатые 
сроки построить учебные классы, гара-
жи, пункт технического обслуживания ав-
томобилей,  котельную.

Параллельно с подготовкой водителей 
для Советской Армии готовились и води-
тели для народного хозяйства. Кстати, в 
это же время на шахте «Черкасская Се-
верная», в поселках Лозовском, Родако-
во, Фрунзе, Славяносербске на базе ло-
комотивного депо, МТС и совхоза были  
созданы первичные ячейки Общества.

Все это время работу филиала обеспе-
чивал его бессменный руководитель Кри-
ворученко Г.А., а первыми помощника-
ми были преподаватели Карамешта А.Ф., 
Примаченко А.М.,  Вербицкий А.Н., масте-
ра производственного обучения Кушна-
ренко А.В., Забаренко В.Е., Кривицкий С.Г., 
Платон Л.С., Крищенко В.А., Жугайло Б.С.

В середине  80-х годов начался новый 
этап в жизнедеятельности  автошколы. 
Ведь в эти годы в войска стала поступать 
новая, более совершенная, автомобиль-
ная техника. В учебных организациях,  
чтобы идти в ногу со временем, нужно 
было обновлять материальную базу, пе-
рестраивать учебный процесс, внедрять  
новые, более эффективные педагогичес-
кие методы и приемы.

В 1977 году автошколу возглавил ве-
теран Великой Отечественной войны 
полковник запаса, бывший замести-
тель командира корпуса ПВО по тылу 
Яланский Василий Степанович. Он хо-
рошо знал особенности использова-
ния в армии транспортных средств, 
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проблемы в обучении призывников, 
которые садились за руль военных ав-
томобилей. И под его руководством на-
чалось переоснащение учебных клас-
сов, лабораторий, разрабатывались 
новые методики обучения, вносились 
дополнительные элементы в оборудо-
вание автопарка и автодрома.

Вскоре автошкола стала признанным 
лидером в Луганской области по объему 
и качеству подготовки водителей, что 
подтверждалось многочисленными 
отзывами командиров тех частей и по-
дразделений, где проходили службу на-
ши воспитанники, а также руководителей 
транспортных предприятий, в которых 
работали ее выпускники.

За успехи в производственной деятель-
ности коллектив автошколы неоднократ-
но отмечался руководством областного и 
Центрального комитетов, ему  вручались 
почетные грамоты и дипломы.

В последующие годы ее возглавляли  
полковники запаса Краевский А.Н.,  Во-
робьев В.Г. Этот период характеризует-
ся вхождением учебных организаций 
ОСОУ в систему профессионально-тех-
нического образования,  улучшением 
уровня обучения.

Сегодня предъявляются повышенные 
требования к программно-методическо-
му обеспечению учебного процесса, со-
вершенствованию учебно-материаль-
ной базы. Началась компьютеризация 
учебного процесса. Предъявлены бо-
лее высокие требования к обучающему 
составу. А именно, каждый преподава-
тель, мастер производственного обуче-
ния обязан овладеть инновационными 
образовательными методиками и техно-
логиями,  широким спектром стратегий 
обучения. С целью повышения профес-
сионального уровня обучающего соста-
ва все преподаватели, мастера производ-
ственного обучения прошли повышение 
квалификации в Луганском Национальном 

университете им. 
Т.Шевченко, а руко-
водящий состав – в 
учебно-методичес-
ком центре ЦК ОСО 
Украины. Выполнив 
целый комплекс 
организационных 
и методических 
мероприятий, Лу-
ганская автошкола 
в 2009 году успеш-
но прошла аттес-
тацию в управле-
нии образования  
и науки Луганской областной государ-
ственной администрации. А в 2012 году 
на конкурсе среди учебных организаций 
ОСОУ области подтвердила звание луч-
шей учебной организации ОСОУ в Луган-
ской области.

Эта оценка стала возможной благода-
ря дружной и слаженной работе всего 
коллектива автошколы, а именно: замес-
тителя директора по производственно-
учебной части Дубового А.И., коллектива 
бухгалтерии во главе с Уличевой Т.Н.  Но 
главную роль в  учебно-производствен-
ном процессе все же играют преподава-
тели, мастера, инструкторы и работники 
производственной базы, обеспечиваю-
щей учебный процесс.

Это, прежде всего, ветераны Общества: 
преподаватели Ткаченко А.М., Яланский 
В.В., Мордовцев В.Т., Клецко Е.В., мастера 
ПОВ – Ковалев С.П., Шпонька Ю.А., Бон-
даренко А.В., Изотов С.М. Эти педагоги за 
многолетний и безупречный труд неодно-
кратно поощрялись руководством, а пре-
подаватель высшей категории Ткаченко 
А.М. награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Украины, 
его  фотография размещена на «Доске По-
чета» в ЦК ОСО Украины.

На сегодняшний день Луганская авто-
школа ОСО Украины по профессиональ-

ному уровню обу-
чающего состава, 
производственно-
му потенциалу яв-
ляетс я мощным 
учебным заведе-
нием ОСОУ в сис-
теме профтехо-
бразования. На ее 
базе  создан учеб-
но-методический 
центр областного 
комитета ОСО, где 
разрабатываются  
р а б о ч и е 
учебные планы и 

программы, методические рекоменда-
ции учебным заведениям области,  обоб-
щается и распространяется передовой 
опыт среди других учебных организаций. 
Особенно активизируется эта работа в 
период перехода на обучение по новым 
государственным стандартам профтехо-
бразования. Так  было в 2006 и 2012 годах.

На базе автошколы проводятся учеб-
но-методические сборы руководяще-
го и обучающего состава учебных ор-
ганизаций области, она служит базой 
для ежегодного проведения областных 
соревнований по скоростному фигур-
ному маневрированию среди мастеров 
производственного обучения вожде-
нию и инструкторов по вождению. А  
Бондаренко А.В., Изотов С.М., Шпонька 
Ю.А., которые  не один год проработа-
ли в школе, неоднократно становились 
призерами этих соревнований. 

Хватает у нас и проблем. В определен-
ной степени это связано с отсутствием 
государственного заказа на подготов-
ку водителей для нужд Вооруженных 
Сил, недобросовестной конкуренцией 
со стороны   частных автошкол, которые 
«растут» как грибы после дождя. Ведь 
из-за более дешевого обучения  многие 
выбирают именно такие «упрощенные» 
заведения для легкого и быстрого полу-
чения водительского удостоверения. Для 
нас же это снижение объемов подготовки 
и, как следствие, финансовые проблемы.. 
Однако трудовой коллектив автошколы, 
несмотря на трудности, с оптимизмом 
смотрит в завтрашний день.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить ветеранов, весь коллектив с 
праздником – 40-летием со дня созда-
ния  учебного заведения! Желаю всем 
вам крепкого здоровья, успехов в ра-
боте на благо нашего Общества, всей 
нашей Украины!

Директор 
Луганской АШ ОСО Украины 

Георгий Попсуй
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В навчальних закладах ТСОУ

За словами директора Кам'янець-Подільської автошколи люди, які тут 

Країна ще заліковувала рани, 
нанесені війною, а в Кам'янець-
Подільському, що у Хмельницькій 
області (тоді Проскурівській), 

відчинив двері навчальний центр ДТСА-
АФ Української РСР. Всі зусилля коллек-
тиву, що працював у цьому закладі, як 
згадують його ветерани, були спрямовані 
на підготовку водійських кадрів для 
Радянської Армії. При цьому тут навча-
лися і ті громадяни, які бажали отримати 
права на керування легковими та ван-
тажними транспортними засобами, авто-
бусами. Скільки за радянських часів тут 
підготували фахівців водійської справи - 
невідомо, але рахунок іде на десятки тисяч.

У 1991 році, коли Україна стала суве-
ренною державою, він був перейменова-
ний у автомобільну школу. Проте зі зміною 
вивіски завдання протягом тривалого часу 
залишалися все тими ж - підготовка воді-
їв для Збройних Сил та інших військових 
формувань України, а також навчання жи-
телів краю, які вирішили придбати легко-
вики чи працевлаштуватись водіями на 
підприємствах міста і району.

- Я вдячний своїм попередникам, які 
стояли біля витоків нашої школи, - гово-
рить її директор, член Центрального Комі-
тету ТСО України, заслужений автомобіліст 
України Володимир Демченко. - Адже на-
вчально-матеріальна база створювалася 
протягом багатьох десятиліть саме за їх-
ньої активної участі, руками самих пра-
цівників, часто важкою фізичною працею.

Всі, хто хоч раз тут по-
бував, відзначають відмінні 
умови для опанування про-
фесії водія, що й не дивно: 
до послуг слухачів 15 на-
вчальних аудиторій. В то-
му числі класи для підго-
товки водіїв транспортних 
засобів категорії «А», «А1», 
«В1», «В», «С», «Д», «Е», пра-
вил дорожнього руху та 
безпеки дорожнього ру-
ху, комп'ютерний. Всі вони 
просторі, світлі. До послуг 
слухачів є і автотренажери, 
на яких відпрацьовуються 
елементи водіння автомо-

біля за різних умов. Є тут і свій автодром, 
де перед тим, як виїхати на вулиці міста, 
слухачі проходять «обкатку».

- Саме на цьому навчальному майдан-
чику ми моделюємо нештатні ситуації, які 
можуть виникнути під час руху, - говорить 
майстер виробничого навчання водінню 
автомобіля Рафаїл Румянцев. — Зважаю-
чи на досвід роботи в автошколі, можу з 
впевненістю сказати, що без нього аж ніяк 
не обійдешся в процесі підготовки водія.

Автошкола, про яку наша розповідь, 
має 16 легкових та вантажних автомобілів, 
є тут мотоцикли і мопеди. До речі, остан-
нім часом бажаючих отримати навички 
водіння на цьому легкомоторному тран-
спорті побільшало, що спонукало адміні-
страцію школи придбати відповідну техні-
ку. Більшість навчальних транспортних за-
собів є відносно новими: кошти, зароблені 
колективом, витрачаються раціонально. 
Насамперед вкладаються в 
поліпшення навчально-мате-
ріальної бази, завдяки чому 
і сьогодні, коли у місті існує 
багато приватних закладів, 
де надаються подібні послу-
ги, бажаючих навчатись са-
ме у цій школі, вистачає. Так, 
лише минулого року тут під-
готували 1700 водіїв різних 
категорій. Загалом кількість 
випускників школи який рік 
поспіль залишається стабіль-
ною.

- Відверто кажучи, коли Міністерство 
оборони відмовилося від послуг Товари-
ства щодо підготовки водіїв, ми трішки 
розгубилися, - каже Володимир Демчен-
ко. - Адже за їхнє навчання ми отримува-
ли відповідні кошти, проте швидко огов-
талися, розуміючи, що на цьому життя не 
закінчилося і, як би там не було, потрібно 
рухатись вперед.

Останнім часом на ринку надання по-
дібних послуг конкуренція зросла. Але на 
одному із зібрань трудовго коллективу на-
шої автошколи, порадившись, ми прийня-
ли рішення всіляко підвищувати якість на-
вчального процесу. Бо чим іншим, скажіть, 
можна зацікавити людей? Хіба що вартіс-
тю навчального процесу. Але, залучаючи 
якомога більше слухачів, маємо можли-
вість дещо знижувати і розцінки на послу-
ги. Цим і приваблюємо людей, оскільки і 
якість навчання, і його результати цілком 
їх влаштовують.

Є у школі, про яку наша розповідь, і 
клас з медичної підготовки.

- Щороку на дорогах України гинуть ти-
сячі громадян, а десятки тисяч травмують-
ся, в тому числі і діти, - говорить він. — 
Знаю приклади, коли чимало учасників 
дорожньо-транспортних пригод йшли з 
життя лише тому, що ті, хто опинився по-
руч, не могли надати їм першої медичної 
допомоги. Так ось, у штаті нашої школи на 
посаді фельдшера працює досвідчений лі-
кар Петро Борецький. Він не лише пере-
віряє стан здоров'я майстрів навчання 
водінню автомобілів перед тим, як вони 
покинуть автопарк, а й навчає майбутніх 
учасників дорожнього руху як правиль-

Володимир Демченко
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працюють, є і професіоналами своєї справи, і патріотами України та Товариства
но надавати медичну допомогу постраж-
далим у ДТП.

За словами Володимира Миколайови-
ча, головним надбанням очолюваної ним 
школи є не тренажери і навіть не нові ав-
томобілі, а колектив, який тут працює. У 
переважній більшості всі фахівці мають 
багатий досвід роботи. Так, викладачами 
1-ої і вищої категорій є Полюх Олександр 
Петрович, він працює у школі з 1976 року, 
це ветеран Товариства, у якого за плечи-
ма 38 років педагогічного стажу, Шквар-
ський Сергій Петрович трудиться з 1995 
року, Малогловець Григорій Миколайо-
вич, Шаравара Віктор Вікторович, Думан-
ський Олександр Васильович віддали 
цьому навчальному закладу десятки ро-
ків життя. По 10 і більше років працюють 
майстри виробничого навчання водінню: 
Блоха Андрій Васильович, Белінський Ві-
ктор Васильович, Волков Олег Микола-
йович, Мозолюк Олександр Семенович, 
Румянцев Радіон Іванович, Козловський 
Володимир Анатолійович.

Розп овідаючи про К ам'янець-
Подільську автомобільну школу ТСО Укра-
їни, її директор називав прізвища багатьох 
колег, акцентуючи увагу, що вони є його 
золотим фондом. Про себе ж скромно про-
мовчав. Тож про самого директора дове-
лося почути з вуст «золотого фонду».

Перед тим, як очолити школу, Воло-
димир Демченко закінчив Кам'янець-
Подільське вище військове інженерне 
училище. Під час служби в армії обіймав 
посади командира понтонного взводу, 
інженерно-саперної роти, очолював ін-

женерні служби тан-
кового та мотострі-
лецького полків, які 
дислокувалися в групі 
Радянських військ в Ні-
меччині та на Далекому 
Сході. У 1995 році, після 
звільнення зі Збройних 
Сил, очолив Кам'янець-
Подільську автошколу.

- Час, що минув від-
тоді, показав: з при-
значенням Володими-
ра Миколайовича ке-
рівництво Товариства 
не помилилося, - гово-
рить голова Хмельницької обласної орга-
нізації ТСО України Петро Шубін. – Адже, 
за плечима цієї людини були десятки ро-
ків військової служби, досвід керування 
великими колективами людей, уміння мо-
білізувати їх на виконання тих чи інших 
завдань. Прийнявши посаду, він одразу 
поринув у роботу і за ці 19 років дуже ба-

гато зробив для школи. 
Наприклад, при ньому 
суттєво покращилася 
матеріально-технічна 
база, а з нею і навчаль-
ний процесс, тут немає 
плинності кадрів: люди 
дорожать своїми робо-
чими місцями, маючи 
стабільний заробіток. 

К а м ' я н е ц ь -
Подільська автошкола 
не лише готує водіїв, а 
й бере активну участь у 
суспільному житті міста 

і Подільського краю. Наприклад, під час 
святкування знаменних дат в історії Укра-
їни - Днів Перемоги над фашистською Ні-
меччиною, визволення України від гітле-
рівців її представники покладають вінки 
до пам"ятників воїнам-визволителям, упо-
рядковують солдатські могили.

В пошані тут і спорт. Зокрема, коле-
ги Володимира Миколайовича беруть 
участь в різних змаганнях, виборюючи 
на них перші місця і отримуючи призи 
та грамоти.

«Дуже вдячний викладачам, май-
страм за той рівень навчання, який 
отримав у стінах школи. Вже шість 
років я за кермом легковика. I мав мож-
ливість не раз і не два переконатись, 
що нам, слухачам, давали саме ті те-
оретичні знання, практичні навички, 
без наявності яких справжнім водієм 
ніколи не станеш».

«Камянець-Подільська автомо-
більна – це класно! Так тримати і да-
лі! Тоді вже наші діти й онуки навча-
тимуться у вас…».

«Мій син навчається на 5 кур-
с і  К а м ' я н е ц ь - П о д і л ь с ь к о г о 
сільськогосподарсъкого університету. 
В недалекому майбутнъому збираєть-
ся придбати машину. Коли постало пи-
тання про те, у якому закладі навча-
тись, то я, опираючись на власний до-
свід, порадив той, де і я здобував права 
- автошколу Товариства».

 «Володимира Миколайовича та ба-
гатьох його колег знаю особисто. Тож 
не помилюсь, що ці люди на своєму міс-
ці: готують водіїв так, як готували б 
самих себе чи своїх дітей. Кажучи інши-
ми словами, вкладаючи всю душу у цей 
процес, відчуваючи відповідальність 
за них і тоді, коли вони отримають 
водійські права».

 Це - відгуки колишніх слухачів Кам’янець-
Подільської автомобільної школи ТСОУ. І во-
ни, погодьтеся, багато про що свідчать...

Спілкувався з директором закладу
Сергій Зятьєв
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Гострого пера, колеги!
6 червня - День журналіста України

«Є У ТЕБЕ ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ХИСТ!..»

Ще навчаючись в Донецькій 
школі №55, Микола напи-
сав на ім’я Куйбишевсько-
го районного військового 

комісара рапорт з проханням дозволити 
вступ до Курганського вищого військово-
політичного авіаційного училища. 
Підполковник не заперечував, і незабаром 
він, успішно здавши іспити, став курсантом 
цього престижного навчального закладу. 
До речі, єдиного в колишньому Союзі, де 
готували політпрацівників для ВПС.

Саме там, в училищі, курсант Штефан 
зробив перший крок до «оволодіння ре-
меслом писати», як казав колись наш Гри-
горій Сковорода: на 2 курсі почав редагу-
вати стінну газету «Майбутній офіцер». І до-
сить вдало: побувавши якось в казармі, на 
неї звернув увагу сам начальник училища, 
побажавши побачити «головного редакто-
ра». Коли той відрекомендувався, генерал 
потис руку і сказав:

- Молодець! Є в тебе журналіст-
ський хист…

Офіцерська кар’єра лейтенанта Миколи 
Штефана розпочалася в Забайкальському 
військовому окрузі – в одному з авіацій-

них полків, який дислокувався на те-
ренах Іркутської області, він обійняв 
посаду заступника командира роти. 
Потім були інші гарнізони, зокрема, 
в Читинській області. Але скрізь, де б 
не довелося служити, знаходив час, 
щоб дописувати до окружної газети 
«На боевом посту». Незадовго до роз-
паду СРСР капітан Штефан повернув-
ся на рідну землю, у місто Чугуїв, що 
в Харківській області. Там він уже був 
заступником командира батальйону, 
а незабаром відбув до Бердянська. На 
берегах Азовського моря і закінчив 
армійську службу.

Звільнившись в запас, працював у 
комерційних структурах, а в 2003 році 
перейшов у ТСО України, працевла-

штувавшись помічником голови Донецької 
обласної організації з організаційно-масо-
вої роботи, військово-патріотичного ви-
ховання та неолімпійських видів спорту. 

Незважаючи на зайнятість своїми 
прямими обов’язками, знаходить час і 
для того, щоб побувати на заходах, які 
відбуваються в столиці Донбасу, інших 
містах, а потім розповісти про них у 
«Крилатому віснику». Свої дописи Ми-
кола Штефан готує оперативно і на ви-
сокому рівні: коли їх отримуєш, то скла-
дається враження, що написані вони 
рукою професіонала. 

Багато колег-оборонців тиснуть Ми-
колі руки, дякуючи за те, що він робить 
все можливе, аби про звитяжні справи 
Донецького Товариства знали в усіх ку-
точках України

З ПЕДАГОГІВ – У ОБОРОНЦІ
Наближалася ювілейна дата виведен-

ня радянських військ з Афганістану, і по-
трібно було терміново підготувати матері-
ал про вихованця ДТСААФ, який воював у 
цій країні. Серед знайомих такого не було 
і ми почали ламати голови де б його зна-
йти. Нічого так і не надумавши, зателефо-
нували на всяк випадок помічнику голови 

Рівненської обласної організації з орга-
нізаційно-масової та спортивної роботи 
Василю Рудиці.

- Виручай, Ростиславовичу, - сказали 
йому і коротко виклали суть проблеми.

Уважно вислухавши, він пообіцяв за-
телефонувати дещо пізніше. Ми, відвер-
то кажучи, подумали, що ніякого дзвінка 
не буде і зібралися вже звертатись по 
допомогу до іншого. Але даремно: неза-
баром  пролунав дзвінок. Телефонував 
Рудика. Він не лише назвав прізвище ге-
роя майбутньої замальовки, а й дав усі 
його координати.

Чому розповіли про цей випадок? Тому, 
що він зайвий раз характеризує Василя 
Ростиславовича як сумлінного працівника, 
який завжди прагне допомогти нам, пра-
цівникам «Вісника ТСО України» та «Крила-
того вісника», у підготовці цікавих і зміс-
товних матеріалів. Трапляється, що після 
виходу у світ «Вісників» нам телефонують 
люди і дякують, що у нас знайшлося добре 
слово про них: вони і не здогадуються, 

що ми тут ні до чого, що це Василь Рос-
тиславович зробив добру справу. А ми 
лише посприяли у друкуванні того чи ін-
шого допису.

В юні роки Василь «горів» бажанням 
стати педагогом. І мрію свою реалізував, 
закінчивши Дубенське педагогічне учили-

них полків, який дислокувався на те- Рівненської обласної організації з орга-

На початку літа, шостого червня, в Україні відзначається День журналіста. Сьогод-
ні ми хочемо розповісти про працівників нашого Товариства, які є активними помічни-
ками творчого колективу «Вісника ТСО України»: вони не лише надають необхідну ін-
формацію, а й надсилають цікаві, ґрунтовні матеріали, розповідаючи в них про життя 
своїх осередків, людей, знакові події, які відбувається в колективах, де вони трудяться 

Н і
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ще, де здобув фах учителя молодших кла-
сів. Працював у школі, робота подобалася. 
Заочно закінчив Рівненський педагогічний 
інститут. З часом життєві обставини так 
склалися, що довелося залишити школу, 
перейшовши працювати до Рівненського 
вищого професійного училища державної 
служби охорони при МВС України. Там він 
викладав до 2008 року. Звільнившись, пра-
цевлаштувався в оборонному Товаристві. 
Колеги називають Василя «літописцем Рів-
ненської оборонної організації». За вели-
ким рахунком так воно і є: взявши до рук 
підшивки наших видань років через 20-30, 
можна буде ознайомитись з життям бага-
тьох оборонних осередків Рівненщини, 
людьми, які визначали їхні обличчя.

СПОКІЙ ВЕТЕРАНУ І 
НЕ СНИТЬСЯ

На довгій журналістсько-життєвій ниві 
зустрічалися з сотнями, тисячами людей. 
Гортаючи записники, згадуємо їхні облич-
чя, родзинки характеру, завдяки яким вони 
нам запам’яталися. Ось, наприклад, Микола 
Мандрик, помічник голови Івано-Франків-
ської обласної організації ТСО України. Ні-
чого особливого, погортавши особову спра-
ву і ознайомившись із послужним списком, 
в його біографії не знайдете: «народився», 
«навчався», «перебував», «призначений»…

Звучить, погодьтеся, якось тривіаль-
но. Але ми б ще дописали «відповідаль-
ний», «вболіває», «уміє тримати слово». 
Вболіває Микола Іванович за доруче-
ну справу, за справи колективу, де пра-
цює, а якщо пообіцяв щось зробити, то 
обов’язково стримає слово. 

Нам не довелося працювати з ним пліч-
о-пліч. Але за той час, що співпрацюємо з 
Миколою Івановичем як дописувачем на-
ших друкованих та електронних видань, 
він жодного разу не підвів нас. Пообіцяв 
надіслати інформацію про ту чи іншу по-
дію, яка відбулася під орудою місцевих 
оборонців, значить надійшле, запевнив, 
що до такого-то числа і такої-то години  бу-
де допис про кращого директора СТК, він 
обов’язково надійде. Більш того,  Микола 
Мандрик не просто відправить їх елек-

тронною поштою, а й поці-
кавиться, чи надійшли вони 
до адресата. 

Серед наших дописува-
чів Микола Іванович є лю-
диною, за плечима якої чи 
не найбільший життєвий, 
професійний досвід. На-
родився він у 1942 році 
на Станіславщині (нині Іва-
но-Франківщина). Довело-
ся попрацювати за тисячі 
кілометрів від рідної зем-
лі, піднімаючи цілину, завідував Верхо-
винським районним відділом культури, 
був заступником голови Верховинсько-
го райвиконкому.

У 1989 році його обрали головою Івано-
Франківської міської організації  ДТСААФ: 
відтоді він тісно пов’язав своє життя з обо-
ронним Товариством. Микола Мандрик не-
одноразово обирався членом Централь-
ного комітету ТСОУ, був делегатом від Іва-
но-Франківської обласної організації на 
VII з’їзді Товариства. Сьогодні він очолює 
первинну організацію Товариства апарату 
обласного комітету ТСОУ. А ще – є актив-
ним дописувачем наших «Вісників».

- За людяність, уміння налагоджувати 
стосунки навіть з тими, хто важко йде на 
контакт, працелюбство Миколу Івановича 
неабияк поважають в колективі, - гово-
рить голова Івано-Франківської обласної 
організації Товариства Петро Никитюк. 
– Маючи величезний життєвий і профе-
сійний досвід, в тому числі і роботи на 
керівних посадах в державних органах 
влади, він завжди скромний, ніколи не 
киває на своє «славне минуле». Як керів-
ник обласного оборонного осередку я 
щиро вдячний Миколі Івановичу і за ту 
роботу, яку він веде з висвітлення нашої 
життєдіяльності, пропагування досвіду 
передових колективів і працівників. 

ТРИМАЄ РУКУ НА 
ПУЛЬСІ УСІХ ПОДІЙ

Якщо у сільському клубі «крутили» 
фільм на військову тематику, то Сашко ні-
коли його не пропускав: «В зоні особливої 
уваги», «Хід у відповідь», «Одиночне пла-
вання» були улюбленими кінострічками 
хлопця. Зрозуміло, що іншої професії, як 
«Батьківщину захищати» для нього тоді не 
існувало. Тож вступив до Ризького вищого 
військово-політичного училища ракетних 
військ стратегічного призначення. А отри-
мавши диплом і лейтенантські погони, від-
був на Байконур - головний космодром 
країни. У 1993 році повернувся на рідну 
землю, продовживши військову службу в 
95-й окремій аеромобільній бригаді, яка 
дислокується в Житомирі. Там обіймав різ-

ні посади, пов’язані з вихованням військо-
виків. Щоб не виглядати в очах підлеглих і 
колег білою вороною, опанував парашут і 
здійснював стрибки нарівні з іншими вій-
ськовиками-десантниками

У 2006-му звільнився в запас. А навесні 
2007-го працевлаштувався в обласну ор-
ганізацію ТСО України. Посада – заступник 
голови-начальник відділу підготовки ка-
дрів, організаційно-масової роботи і спор-
ту. Це – офіційно. А неофіційно, в кулуарах, 
колеги називають Олександра Васильо-
вича відповідальним за зв’язки з громад-
ськістю. Жартома. Та доля правди в цих 
словах все ж є. Адже окрім того, що Олек-
сандр Васильович опікується навчальними 
закладами, зокрема, підвищенням квалі-
фікації педагогічних працівників, є ще й 
активним дописувачем «Вісників», нашим 
першим помічником. Він, як і Василь Руди-
ка, завжди оперативно відгукується на всі 
прохання, коли йдеться про отримання по-
трібної інформації. Більш того, часто сам 
ініціює висвітлення тих чи інших подій із 
життя житомирських оборонців

- Олександр Васильович тримає руку 
на пульсі усіх подій, що відбуваються в 
Житомирській обласній організації Това-
риства, - говорить її голова Михайло Ні-
колусь. – Інформацію про найбільш важ-
ливе і цікаве завжди намагається довести 
до широкого загалу. Часто після виходу 
у світ «Вісника ТСО України» нам теле-
фонують голови районних осередків То-
вариства, директори СТК, автошкіл, щоб 
подякувати Олександру Дячуку за добрі 
слова при них зі шпальт видання.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
Ми розповіли лише про декількох на-

ших активних дописувачів. Насправ-
ді ж людей, які допомагають нам ви-
пускати «Вісники», значно більше. На 
жаль, за браку сторінок ми не можемо 
розповісти про усіх, хто допомагає у 
цій справі. А про наших помічниць-до-
писувачів ми вже розповіли в попере-
дньому номері випуску.

Зі святом, КОЛЕГИ!
Творчий колектив "Вісника ТСОУ"
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Влітку 1962 року Павло Попович став першим Українськ
Романовича, першим космонавтом Незалежної України

Українці зробили величезний 
внесок у справу освоєння кос-
мосу. Тисячі вчених, інженерно-
технічних працівників десятків 

у к р а ї н с ь к и х  н а у к о в о - д о с л і д н и х 
інститутів, підприємств кували космічні 
перемоги СРСР. Чого варті лише імена 
Сергія Корольова, Олександра Глуш-
кова, які сьогодні відомі у всьому світі! 
Академік Андрій Сахаров вважав, що 
без «Сергія Павловича Радянський Союз 
навряд чи міг би конкурувати з США на 
рівних щодо космічних польотів».

Серед радянських космонавтів було 
багато наших земляків. Сьогодні ми роз-
повімо лише про двох з них. Двох Героїв: 
двічі Героя Радянського Союзу Павла По-
повича і Героя України Леоніда Каденю-
ка. Вони різні за характерами, життєвими 
поглядами, політичними переконаннями, 
виконували різні завдання і різних країн. 
Але є те, що єднає обох: вони – УКРАЇНЦІ. 

З ДИТИНСТВА МАРИВ НЕБОМ…
Павло Попович народився 5 жовтня 

1930 року в місті Узині, що на Київщи-
ні, в родині 
 кочегара. 

 « Дитин-
с т в о  м о є 
п р о х о д и -
ло… у що-
денній праці 
і турботах. 
До війни… 
я встиг за-
кінчити ли-
ше чотири 
класи шко-
ли, але вже 
тоді марив 
небом. Під 
час німецької окупації про нього, звіс-
но, годі було й думати. Однак після ви-
гнання фашистів мрія стати пілотом 
відродилася. Я вчився спочатку у реміс-
ничому училищі і паралельно у вечір-
ній школі, а згодом у Магнітогорському 
технікумі трудових резервів на Уралі. 
Там… почав і літати».

(Зі спогадів Павла Поповича)
І… остаточно закохався в небо. Тож 

стає курсантом Качинського військово-

авіаційного училища, яке в 
роки війни було евакуйова-
не до Новосибірська. Потім 
навчався у 52-му льотному 
училищі на Далекому Сході, 
був слухачем Центральних 
курсів удосконалення офі-
церського складу ВПС. Там 
він перенавчався з ЛА-9 на 
реактивний МіГ-15. Згодом 
Попович успішно пройшов 
відбір до загону космонав-
тів, і його призначили стар-
шим першої групи майбутніх 
підкорювачів космосу. Сталося це у 1960 
році на аеродромі Кубинка, що під Мо-
сквою, де йому запропонували літати на 
штучних супутниках землі. Молодий льот-
чик відразу погодився і вже у березні того 
ж року почав готуватись до польоту.

Мало хто знає, що коли в Радянському 
Союзі почали формувати перший загін кос-
монавтів, то з 3 500 льотчиків відібрали ли-
ше 347 молодих офіцерів. Конкуренція за 
право першим побувати в космосі була до-
сить жорсткою. Звісно, що неабияка увага 
зверталася на фізичний стан майбутнього 
космонавта. Але не тільки. Бралися до ува-
ги інтелект, уміння орієнтуватися за склад-
них ситуацій, приймати правильні і вива-
жені рішення. Був ще один чинник, про 
який ніхто не говорив, але всі про нього 
знали: пальма першості в освоєнні косміч-
ного простору мала належати росіянину…

«Із 20 осіб спочатку було відібрано 
«чудову шістку». Так нас тоді жартів-
ливо називали. До неї, крім мене, по-
трапили Гагарін, Тітов, Ніколаєв, Би-
ковський, Карташов. Першим вибір, 
як відомо, випав на Гагаріна. Нам же з 
Ніколаєвим генеральний конструктор 
Сергій Корольов сказав: «А ви – чуваш і 
українець – будете уособлювати друж-
бу народів СРСР!».

(Зі спогадів Павла Поповича) 
«ОСЬ Я І ЛІТАЮ!..»

…12 серпня 1962 року. З космодрому 
«Байконур» стартував космічний кора-
бель «Восток-4», який пілотував Павло 
Попович. Цей політ був унікальним: його 
особливість полягала у тім, що на орбіті 
вже знаходився «Восток-3» під керуван-

ням Андріана Ніколаєва. Балістики так 
розрахували траєкторію, що після вихо-
ду на орбіту «Восток-4» опинився за 4-5 
кілометрів від «Востока-3» і космонав-
ти бачили один одного. Були проведені 
перші експерименти з радіозв’язку між 
самими космонавтами, виконана про-
грама науково-технічних і медико-біо-
логічних експериментів. Зокрема, спо-
стереження за нашою планетою, як по-
водить себе у стані невагомості рідина 
тощо. Попович виконував орієнтацію ко-
рабля в просторі за допомогою ручного 
керування. За цей політ йому було при-
своєно звання Героя Радянського Союзу.

Ось як Павло Романович згадував свій 
перший політ через багато років:

«Мені було дуже приємно, я навіть 
пишався, що став першим українцем, 
який побував у космосі. Першою піснею, 
яка пролунала на орбіті під час нашо-
го польоту, була чудова лірична пісня 
«Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». 

Влітку 1962 року Павло Попович став першим Українськ

12 квітня - День космонавтики
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Правда, далі я її дещо перефразував:   
«…ось я сокіл, і ось я літаю!..».

«Політ успішно завершено. Кораблі-
супутники приземлились в заданому 
районі. Пройдений шлях склав близь-
ко 2 мільйонів кілометрів. В групово-
му польоті кораблі-супутники пере-
бували 71 годину. Наукові і технічні за-
вдання польоту і вперше здійснений 
при цьому груповий політ вирішені 
успішно і повністю».

(З повідомлення ТАРС від 15 серпня 
1962 року)

У 1968 році Попович закінчив інженер-
ний факультет Військово-Повітряної Ака-
демії ім. М. Жуковського, а через 6 років, у 
1974-му, Павло Романович знову побував 
у космосі, здійснивши спільно з Юрієм Ар-
тюхіним 16-добовий політ на орбітальній 
станції «Салют-3». Мало хто знає, що під 
неї була замаскована військова орбіталь-
на станція «Алмаз», яка збирала інформа-
цію про військові об’єкти на теренах США.

«7 година 45 хвилин за московським 
часом. З’явився Місяць. Ось він, кра-
сень! На відміну від земних умов має 
об’ємний вигляд, відчувається, що це 
куля в пустелі… корабель мчить з ве-
личезною швидкістю. Картини зміню-
ються. Зараз у правому ілюмінаторі 
зоряне небо. Воно чорне-чорне. Вели-
кі яскраві зірки видно так, як із землі, 
але тільки вони не мерехтять. А малі 
видно як світлі цятки…

Корабель, нарешті, виходить з тіні. 
Яке видовище! Тим, хто знаходиться на 
Землі, цього не побачити…»

(Із записів, зроблених Павлом Попо-
вичем у бортовому журналі)

ПОЛЬОТИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЯ….
У 1965 році Павло Романович пови-

нен був побувати у космосі з жінкою-кос-
монавтом Пономарьовою. Але цей політ 
відмінили, запланувавши у 1966-му політ 
двох жінок, який теж не відбувся. В 1965-
1969 роках Павло Романович входив до 
складу групи космонавтів, які готувалися 
за радянськими програмами обльоту Мі-
сяця. Обліт мав здійснюватися на кораблі 
«Зонд-7» 8 грудня 1968 року. Поповича 
призначили командиром одного з 3-х екі-
пажів. Але і на цей раз його скасували…

 І це при тому, що екіпажі написали в 
Політбюро ЦК КПРС заяву з проханням до-
зволити летіти до Місяця, щоб випередити 
в аналогічних планах американців.

Павло Попович був і командиром одно-
го з екіпажів, який повинен був виконати 
експедицію на Місяць з висадкою на нього 
людини за паралельно-посадковою про-
грамою. Та й її скасували, зрозумівши, що 
США не наздогнати: на той час вони успіш-
но висадились на Місяць на «Аполлоні-11».

Наш земляк входив і до складу екіпажу, 
який у 1969 році мав здійснити перший по-
літ на військово-дослідницькому кораблі 
«Союз-7К-ВІ», але й цій програмі не суди-
лося бути реалізованою. За кількістю по-
льотів, учасником яких Попович повинен 
бути, але з незалежних причин не став ним, 
Павло Романович є рекордсменом!.. 

ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ
Почавши жити земним життям, космо-

навт не сидів склавши руки. У 1977 році 
Павло Попович захистив кандидатську 
дисертацію і з 1978-го по 1989-й рік обі-
ймав посаду заступника начальника Цен-
тру підготовки космонавтів з науково-ви-
пробувальної і дослідницької роботи. На 
ній, за спогадами сучасників, він зробив 
надзвичайно багато для розвитку радян-
ської космонавтики. 

Наприкінці 1989-го його відрядили 
до Державного агропромислового ко-
мітету СРСР, залишивши на дійсній вій-
ськовій службі. Потім Павло Романович 
працював у Російському інституті моні-
торингу земель і екосистем, очолював 
державні підприємства.

У вільний від польотів і роботи час 
написав кілька книг, зокрема «Вилітаю 

 вранці», «Космонавтика людству», «Робін-
зони Всесвіту» та інші.

Павло Романович завжди пам’ятав звід-
кіля він родом, часто навідуючись в Укра-
їну, бував на рідній Київщині, де завжди 
зустрічався з земляками. Багатьом з них 
допоміг. Помер він у вересні 2009 році, пе-
ребуваючи на відпочинку в Криму.

Про двічі Героя Радянського Союзу 
Павла Романовича Поповича в Україні 
пам’ятають. Наприклад, у Білоцерківсько-
му міському парку на честь знаменитого 
земляка відкрито пам’ятний знак «Героям 
космосу». А в Донецьку і Торезі його ім’я 
присвоєно вулицям.

МРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЯ...
ДОРОГА В КОСМОС

Якби батькам Леоніда – сільським вчи-
телям з Чернівецької глибинки – хтось ска-
зав, що їхній син побуває в космосі, вони б 
нізащо не повірили. Адже ніяких переду-
мов для цього не було, і вони бачили йо-
го продовжувачем своєї справи. Проте…

Закінчивши зі срібною медаллю Кліш-
ківську середню школу, юнак поступає у 
Чернігівське вище військово-авіаційне 
училище льотчиків. Правда, для цього до-
велося дещо «підправити» свідоцтво про 
народження, оскільки на той час йому не 
виповнилося 17 років і через це хлопця не 
приймали до навчального закладу.

ким космонавтом, а Леонід Каденюк, повторивши 1997-го шлях Павла 

Леонід Каденюк (зліва) в дитинстві

Павло Попович з дружиною Аллою
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Навчався, як згадують йо-
го колишні однокурсники, до-
бре, був допитливим і принци-
повим, відстоюючи свою точку 
зору. У 1971 році він отримує 
погони лейтенанта і як один із 
кращих випускників залиша-
ється в училищі - льотчиком-
інструктором. Через 5 років, 
влітку 1976-го, його відбира-
ють до загону космонавтів – у 
групу багаторазової космічної 
системи «Буран».

«Коли оголосили про відбір до загону ра-
дянських космонавтів, вирішив випробу-
вати свої сили. Серед 3 тисяч претенден-
тів обрали всього 9, серед яких було і моє 
прізвище. Під час підготовки ми не лише 
ставали фізично витривалішими, але й це 
була потужна теоретична підготовка».

(Зі спогадів Леоніда Каденюка)
Шлях до підкорення космосу у Леоніда 

Каденюка видався надзвичайно довгим і 
виснажливим. Адже між закінченням учи-
лища і польотом минуло аж 26 років! 

Так, у 1977-му по закінченні Центру під-
готовки льотчиків-випробувачів він отри-
мав відповідну кваліфікацію і приступив 
до загальнокосмічної підготовки.

1984-1988 роки – льотчик-випробувач 
Державного науково-дослідного інститу-
ту ВПС СРСР. При цьому він навчається у 
Московському авіаційному інституті – на 
літакобудівному факультеті, отримавши у 
1989 році диплом цього престижного на-
вчального закладу.

Наприкінці 80-х проходить інженерну 
та льотну підготовку за програмою «Бу-
ран». Як його командир. При цьому бере 
активну участь у відпрацюванні глісади 
зниження при посадці космічного кора-
бля «Буран» на літаках МіГ-31 та МіГ-25. 
Незабаром по повній програмі пройшов 

підготовку в якості командира транспорт-
ного корабля «Союз-ТМ».

Леонід Каденюк також брав участь у роз-
робці та випробуваннях авіаційно-косміч-
них систем, опанувавши понад 50 типів та 
модифікацій літаків різного призначення. 
Готуючись до космічного польоту, який все 
відкладався, він пройшов ґрунтовну підго-
товку з проведення різноманітних наукових 
експериментів на борту космічного кора-
бля. За такими напрямками як біологія, ме-
дицина, метрологія, екологія, дослідження 
природних ресурсів Землі із космосу тощо.

Чому я перераховую ці факти з життя 
першого космонавта Незалежної України? 
Відповідь проста: щоб читач краще зрозу-
мів наскільки довгим, тернистим видався 

його шлях у Космос. Але, незважаючи на 
довгі роки підготовки, тренувань обставини 
склалися так, що полетіти в космос у якості 
радянського космонавта Леоніду Каденюку 
все ж не довелося… 

«УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ЛІТАТИ 
В КОСМОС…»

З розпадом Радянського Союзу вважа-
лося, що з мрією підкорити космос, до якої, 
здавалось, було рукою подати, доведеться 
розпрощатись. Раз і назавжди. Але фортуна 
все ж посміхнулася українцеві, давши шанс 
стати космонавтом №1 Незалежної Укра-
їни. І Леонід Каденюк ним скористався. А 
 передісторія цього польоту така…

Ще у 1990 році за ініціативою Леоніда 
Кравчука, який на той час обіймав посаду 
голови Верховної Ради Української РСР, по-
рушувалося питання про запуск в Радян-
ському Союзі космічного корабля з україн-
ським екіпажем: Леонід Макарович добре 
знав, що серед потенційних космонавтів є 
чимало українців за походженням. Москва, 
за спогадами Леоніда Каденюка, підтримала 
ініціативу Кравчука, і такий екіпаж під його 
керівництвом розпочав інтенсивну підго-
товку. Серпневі події 1991 року, здавалось, 
назавжди поховали прагнення незалежної 
держави України «відрядити» на навколо-
земну орбіту свого громадянина. Але укра-
їнська влада не змирилася з таким станом 

речей, продовжуючи вишукувати можли-
вості для реалізації задуманого. 13 травня 
1994 року Президенти України і США ого-
лосили про участь Леоніда Каденюка в по-
льоті на «Шатлі». А Національне космічне 
агентство України спільно з НАСА розпоча-
ли підготовку до космічного польоту і на-
укових експериментів. Після чого, у люто-
му 1996-го, Каденюка зарахували до групи 
українських космонавтів НКАУ, що перед-
бачало підготовку до космічного польоту. 
З листопада 1996-го по листопад 1997-го 
разом з космонавтом-дублером Ярославом 
Пустовим він пройшов підготовку в амери-
канському космічному центрі ім. Джонсона.

19 листопада 1997 року Леонід Каденюк у 
складі екіпажу, до якого увійшли громадяни 
Сполучених Штатів та Японії, на «Колумбії» 
стартував у космос, а 5 грудня приземлив-
ся. Політ тривав 15 діб 16 годин і 35 хвилин.

Наш космонавт виконав широкий спектр 
робіт в рамках спільного українсько-амери-
канського експерименту, головним завдан-
ням якого було дослідження впливу мікро-
гравітації на ріст та розвиток рослин. Окрім 
цього, Каденюк виконував експерименти 
для п'яти інститутів Національної академії 
наук України. 

« Я переконаний, що українці повинні 
літати в космос. Якщо проаналізувати 
розвиток світової космонавтики, то 
стає зрозуміло наскільки значним був 
внесок у цю галузь українців – як тео-
ретиків, так і практиків. Найвідоміші 
з них – Кибальчич, Кондратюк, Корольов, 
Глушко, Попович та багато інших. Зви-
чайно, що молоде покоління має продо-
вжувати їхню справу.

Неймовірна краса нашої планети на-
штовхнула на думку, що на такій планеті 
повинно бути й гарне життя, але, на жаль, 
саме там, у космосі, гостро усвідомлюєш, 
наскільки недосконале людське суспільство».

(Зі спогадів Леоніда Каденюка)
Третього грудня 1999 року «за заслуги 

перед Українською державою у розвитку 
космонавтики, визначний особистий внесок 
у зміцнення міжнародного співробітництва 
в космічній сфері» першому космонавту Не-
залежної України присвоєно звання Герой 
України з врученням медалі «Золота Зірка».

Повернувшись з космосу, Леонід Каде-
нюк багато зробив і продовжує робити для 
своєї країни. Він, зокрема, у 2002-2006 ро-
ках був депутатом Верховної Ради Укра-
їни, членом Комітету з питань оборони і 
національної безпеки, захистив дисертацію 
кандидата технічних наук. А ще написав 5 
наукових праць і книгу «Місія – космос», є 
одним із співавторів енциклопедії «Укра-
їнський космос».

Підготував Геннадій Перов
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Людина на своєму місці 

Перед війною сім'я Лопушняків 
проживала у Вінниці, і народився 
Миколка вже в окупованому місті. 

- Батька не пам’ятаю, - гово-
рить Микола Леонідович. – Так сталося, що 
відразу після мого народження німці забра-
ли його на будівництво «Вервольфу» - став-
ки Гітлера. Там він гарував разом з тисячами 
таких же нещасних і додому не повернув-
ся. На жаль, і досі не знаю, де тато знайшов 
свій вічний спочинок…

За розпорядженням «нової влади» ра-
зом з мамою, Євдокією Яківною, змушені 
були залишити місто над Бугом і переїхали 
до Луки-Мелешківської - села, що знаходи-
лося неподалік обласного центру. Там закін-
чив десятирічку, звідти і до лав Радянської 
Армії призивався. Служити випало в пол-
ку урядового зв’язку, який дислокувався 
в Ужгороді. Досі дивується, як його, вихід-
ця з родини, що проживала на окупованій 
території, допустили до служби в елітній 
частині КДБ!.. Проте задоволений, що так 
сталося: і досі добрим словом згадує ті ча-
си, товаришів, з якими виконував відпові-
дальні завдання. Саме там, за словами Ми-
коли Леонідовича, пізнав ціну справжньої 
чоловічої дружби, навчився долати труд-
нощі і бути оптимістом.

- Не скажу, що прийшов до війська на-
прочуд підготовленим, - зізнається колиш-
ній зв’язківець. – Але змалку звиклі до що-
денної праці, ми, сільські хлопці, значно 
швидше адаптувалися до нових умов жит-
тя, аніж наші товариші, що призивалися з 
міста. Про так звану дідівщину тоді ніхто не 
чув, і служба мені подобалася. Саме через 
це і вирішив стати офіцером.

Солдатом-строковиком поступив у Тю-
менське вище військово-інженерне учи-
лище, яке успішно закінчив у 1964 ро-
ці. Кар’єру офіцера розпочав у баталь-
йоні забезпечення навчального процесу 
Кам’янець-Подільського військового учи-
лища. Згодом очолив інженерно-дорожню 
роту, обіймав посаду командира кадрова-
ного ремонтного батальйону. Хто служив 
у війську, той знає, що в мирний час такі 
частини налічували десятки військовос-
лужбовців. Але будь-якої миті на базі то-
го ж батальйону розгортався повноцінний 
підрозділ, здатний виконувати завдання за 
призначенням. 

У 1988 році майор Лопушняк звільнив-
ся в запас. І буквально через кілька тижнів 
працевлаштувався у Кам’янець-Подільську 
автомобільну школу ДТСААФ Української 
РСР. На посаду викладача 2-ї категорії. 

-Чому саме в цей колектив, а не в інший? 
– поцікавився у нього. 

-Насамперед тому, що тут було багато 
офіцерів-запасників, і я вважав, що почува-
тимуся своєю людиною, - відверто відповів 

він. – До того ж під час служби мав справу 
з різними зразками автомобільної техніки, 
знав її матеріальну частину.

Але нові колеги новачка зустріли дещо 
з насторогою, мовляв, побачимо, що ти за 
фрукт. Та незабаром переконалися, що Ми-
кола не лише порядна людина, а й відмін-
ний професіонал. І, як каже сьогодні Лопуш-
няк, визнали за свого. Добре сприймали 
і слухачі, які під час лекцій ловили кожне 
його слово.

З 1995 року Лопушняк працює май-
стром виробничого навчання і, за від-
гуками підопічних, відмінно знає свою 
справу. Задоволена його роботою і ад-
міністрація школи, зокрема, її директор 
Володимир Демченко. 

- Микола Леонідович є тією людиною, 
яку у нашому колективі поважають всі, - го-
ворить Володимир Миколайович. – За про-

фесіоналізм, толерантність у ставленні до 
оточуючих, готовність завжди допомогти їм 
і словом, і ділом. Він багато зробив і продо-
вжує робити для поліпшення навчального 
процесу, матеріально-технічної бази нашо-
го закладу. Наприклад, власноруч облад-
нав навчальні класи, які відповідають су-
часним вимогам. Недарма його називають 
«наш Кулібін»…

- Коли ми говоримо про підготовку во-
дія, то, як правило, акцентуємо увагу ви-
ключно на майстерності водіння, знанні 
правил дорожнього руху, - каже Лопуш-
няк. – Ці речі, звичайно, важливі для во-
дія, оскільки від них залежить безпека на 
дорогах. Але я не став би недооцінювати і 
те, як водій розуміється у двигуні, ходовій 
частині автомобіля.

Не погодитись з ним важко. Знаю чима-
ло прикладів, коли мої знайомі в дорозі ма-
ли багато проблем, не уміючи самотужки 
вирішити елементарні проблеми, пов’язані 
з технічним станом своєї автівки. А уявімо 
ситуацію, коли «залізний кінь» поламався 
посеред дороги, а за вікном -20? Отож…

- Саме на таких викладачах, як наш Ми-
кола і тримається підготовка водіїв, - пере-
конаний викладач правил дорожнього руху 
Віктор Семьонов, який віддав цій автошколі 
близько 30 років життя. – Для нього в робо-
ті не буває дрібниць, він готовий по кілька 
разів роз’яснювати те чи інше питання, яке 
«не доходить» до слухача. За це і поважають 
його майбутні водії.

Сам Микола Леонідович досить скром-
но оцінює свій внесок у справу підготовки 
водійських кадрів, вважаючи, що він лише 
виконує свої посадові обов’язки. 

Разом з дружиною, Ларисою Едуардів-
ною, виховали доньку Олену, яка сьогодні 
викладає у Кам’янець-Подільському вій-
ськовому ліцеї історію і право. У них двоє 
онуків – ліцеїст Едуард і четвертокласниця 
Надійка. В душі Микола Леонідович споді-
вається, що онук, як і дід та батько, підпол-
ковник Збройних Сил України, теж обере 
кар’єру військового.

- А по звільненні з армії працюватиме 
в Товаристві, - жартує він. – Я б хотів, щоб і 
його оточували такі ж люди, які працюють 
поруч зі мною…

Олег Дацюк

еред війною сім'я Лопушняків У 1988 році майор Лопушняк звільнив- фесіоналізм, тол

Так у Кам’янець-Подільській автошколі відгукуються
про майстра виробничого навчання Миколу Лопушняка
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Ві д  м о р с ь к и х  п р о с т о р і в 
м і с т о  в і д д а л я ю т ь  со т н і 
кілометрів, але, незважаючи 
на цю обставину, саме тут, 

на берегах Дніпра, було засновано 
морський клуб ДТСААФ Української 
РСР. Сталося це у далекому 1955 році. 
Очолив його капітан 2-го рангу Іван 
Коваль. Втім, Іван Сидорович обіймав 
цю посаду недовго, передавши її не-
забаром Герою Радянського Союзу 
Михайлу Калініну. 

Сьогодні побутує думка, що раніше 
всі проблеми, які стосувалися розвитку, 
удосконалення матеріально-технічної 
бази спортивних і навчальних закладів 
оборонного Товариства вирішували ду-
же швидко і без будь-яких проблем. Та 
ці твердження, як згадують ветерани, не 
відповідають дійсності. 

 - Тоді, звичайно, держава значно біль-
ше уваги приділяла його діяльності, асиг-
нуючи на це відповідні кошти, - кажуть во-
ни. – Але, разом з тим, часто доводилося 
«вибивати» кошти, звертаючись до  чинов-
ників, благаючи їх посприяти у розв’язанні 
тієї чи іншої проблеми. 

 Тому, мабуть, і сьогодні в Черкаській 
обласній організації Товариства сприяння 
обороні України добрим словом згадують 
тих, хто стояв біля витоків цього закладу, 
удосконалював, попри всі труднощі, про-
тягом десятиліть його навчально-матері-
альну базу. Зокрема, і капітана І рангу Пав-
ла Черевішного, нагородженого в роки 
Великої Вітчизняної війни 5 бойовими ор-

денами, у тому числі і орденом Леніна: під-
водні човни, на яких він служив, потопи-
ли кілька військових кораблів гітлерівців.

 Буквально з перших днів створення 
цього закладу в його стінах готували фахів-
ців для Збройних Сил СРСР: це було осно-
вним завданням. А паралельно і для на-
родного господарства країни. 

 - Випускники клубу проходили служ-
бу практично на всіх військових флотах 
Радянського Союзу, - розповідає її голова 
Микола Самойленко. - Адже 
тут готували саме тих спеці-
алістів, яких потребував Вій-
ськово-Морський Флот. Зо-
крема, механіків, мотористів. 
Служили хлопці з Черкащи-
ни добре, про що свідчили 
листи-подяки, які отриму-
вала адміністрація школи 
від їхніх командирів. Зняв-
ши флотські однострої, ко-
лишні захисники морських 
рубежів без проблем пра-
цевлаштовувалися і у ци-
вільному житті. Наприклад, 
на судах торгового флоту, в 
тому числі і тих, що ходили 
за кордон. Окрім перевірок 
МВС та КДБ, які в таких ви-
падках були обов’язковими, 
вони ще й здавали екзамен 
на професійну придатність. І 
переважна більшість з честю 
його витримувала. 

У січні 1975 року за рішенням президії 
Центрального комітету ДТСААФ клуб пе-
рейменували у Черкаську морську школу. 
Через 7 років, у жовтні 1982 року, відпо-
відно до наказу Черкаського обласного 
комітету ДТСААФ, була введена в експлу-
атацію водна станція. 

- Морська школа продовжувала «кува-
ти» кадри для ВМФ, а вона слугувала для 
занять водними видами спорту, - продо-
вжує Микола Олексійович. – І своє за-
вдання виконувала на «відмінно», оскіль-
ки щороку її вихованці брали участь як 
у чемпіонатах України, так і СРСР, досить 
часто повертаючись додому зі спортив-
ними трофеями.

- Так історично склалося, що у нашому 
місті міцно прижилися саме ті види спор-
ту, які тісно пов’язані з водою, - говорить 
Віктор Хоменко, який після кількох деся-
тиліть армійської служби очолив Черкась-
ку водну станцію. – Без найменшого пе-
ребільшення скажу, що це не в останню 
чергу пов’язано з нашим закладом. Адже 
у нас культивуються водномоторний і су-
домодельний спорт, гребля на морських 
ялах, підводне орієнтування, морські бага-

У січні 1975 року за рішенням президії 

Вихованці Черкаської водної станції, що діє під егідою обласної 
організації Товариства, виборюють спортивні трофеї на 

чемпіонатах та Кубках світу і Європи

Спорт

ованці Черкаської водної станції що діє під егідою обласної

Черкаси – столиця 
водних видів спорту

Андрій Лисенко з доньками
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тоборства. До останніх входять гребля на 
ялах і перегони на ялах під парусом, біг, 
плавання, стрільба з пневматичної зброї.

Вихованців цього спортивного закла-
ду знають не лише в Україні, а й за її меж-
ами. Наприклад, Валерія Копитько, Мико-
ла Чалов, Віталій Снесар, Дмитро Котіков, 
Ігор Щибиволок, Станіслав Мединський 
та Світлана Федорова досягли неабияких 
спортивних висот у морському багатобор-
стві, ставши чемпіонами Європи. Загалом 
черкащани на чемпіонатах України з мор-
ського багатоборства, у веслуванні на ялах 
стабільно посідають призові місця. Мину-
лого року команда веслувальників вигра-
ла міжнародну регату на морських ялах, 
що проходила в Білорусі.

Андрій Лисенко не лише сам підкорив 
чимало вершин у спорті, а й долучив до 
нього своїх доньок.

- У 1984 році відкрила двері дитячо-
юнацька спортивна школа, у якій під ке-
рівництвом тренерів займалися сотні дітей 
і підлітків, - розповідає Андрій Васильович. 
- Добре пам’ятаю той день, коли і мене, 
13-річного підлітка, привели сюди бать-
ки. Як потім зізналися, зробили це насам-
перед для того, щоб я «займався чимось 
корисним» Ні вони, ні тим паче я не спо-
дівалися, що з часом не уявлятиму свого 
життя без водномоторного спорту. А коли 
б хтось сказав, що ним захопляться і мої 
діти, то я просто розсміявся би…

Але саме так і сталося: сьогодні ним 
займаються обидві доньки Андрія. На-
приклад, 15-річна Настя почувається за 
кермом човна, як риба у воді. Дівчина є 
володаркою Кубку світу, що проходив у 
Польщі, чемпіонкою України. А 9-річна Ка-
рина минулого року виграла Кубок Укра-
їни, залишивши позаду на водній доріжці 
свою старшу сестру!... 

 - Дехто вважає, що водномоторний 
спорт - то не для дівчат, - продовжує Ан-
дрій Васильович. – Я ж дотримуюсь іншої 
думки: головне, що він подобається моїм 
донькам. І справа не стільки у нагородах та 
визнанні їх як спортсменок, скільки у тім, 
що вони займаються улюбленою справою, 
яка приносить їм моральне задоволення.

Раніше на всі змагання, що відбувалися 
в області і Україні, а також і на першості Ра-
дянського Союзу, ми їздили за кошти обо-
ронного Товариства. Сьогодні ж ситуація 
дещо інакша… 

У чому полягає ця відмінність? Насам-
перед у тому, що в наш час дуже часто 
розв’язання тих чи інших проблем, з якими 
стикається спортсмен, залежить від наяв-
ності коштів. Андрій Лисенко, інші його ко-
леги-спортсмени дуже вдячні керівництву 
Черкаської обласної організації ТСО Укра-

їни. Насамперед Миколі  Олексійовичу Са-
мойленку. І є за що! Наприклад, їхні човни, 
інше спортивне спорядження зберігають-
ся не під відкритим небом, а у пристосо-
ваних для цього приміщеннях. За це вони 
не сплачують ні копійки. Безкоштовним є і 
використання іншої матеріально-навчаль-
ної частини. А вона є досить непоганою. 
Саме тому Всеукраїнські змагання, в то-
му числі чемпіонат України з водних видів 
спорту, все частіше відбуваються у Черка-
сах. До того ж обласна оборонна організа-
ція допомагає під час проведення змагань 
в Україні і грошима. А ось коли потрібно 
виїжджати за її межі на чемпіонати світу і 
Європи, то посильну фінансову допомогу 
надає Центральний комітет ТСОУ.

Основні тренування водномоторників, 
зважаючи на специфіку цього виду спор-
ту, проходять лише влітку. Проте і взимку 
їм не доводиться нудьгувати в очікуванні 
коли настане літо: вони ремонтують двигу-
ни човнів, проводять їх технічне обслуго-
вування тощо. Наприклад, взимку родина 
Лисенків готувалася до Кубку світу і чемпі-
онату Європи, вважаючи, що «потрібно так 
виступити, аби не соромно було поверта-
тись додому». А ще є у них заповітна мрія 
– перевершити у спортивній майстернос-
ті на воді тата. Чесно кажучи, зробити це 
буде дуже складно. Адже Андрій Лисенко 
– чемпіон світу і Європи, неодноразовий 
призер інших престижних міжнародних 
змагань. Але він, тренуючи їх, вірить, що 
мрії донечок обов’язково здійсняться.

Андрія Снесарчука ніхто не приво-
див до морської школи: він сам прий-
шов, навчаючись у професійно-техніч-
ному училищі.

 - Я з дитинства був приречений це зро-
бити, - сміється він. – Бо і батько, і дід ма-
ли моторні човни, і я разом з ними час-
то ходив у «походи» по Дніпру. Ми, облю-
бувавши якийсь острівець, відпочивали 
там, рибалили. Тож любов до води пере-
далася мені на генетичному рівні. До того 
ж я, можна сказати, виріс на станції: тато 
змалку брав мене з собою, де я спостері-

гав за його тренуваннями, допомагав ре-
монтувати човна. А тепер вже він у мене 
механіком…

До речі, Сергій Клавдійович кілька де-
сятиліть виступав на різноманітних зма-
ганнях як в Україні, так і за її межами. Зо-
крема, на чемпіонатах і Кубках світу та 
Європи, виборюючи призові місця. Захо-
плення батька передалося і сину.

 Снесарчук-старший пишається си-
ном. Адже Андрій – шестиразовий чем-
піон України, брав участь у чемпіонатах 
світу і Європи. Сьогодні він наполегливо 
тренується під керівництвом батька, при-
слухаючись до кожної його поради. І мріє 
про той час, коли стане чемпіоном світу. 
Або хоча б Європи…

Юрій Шавроцький
Аеліта Внєнковська

КОМЕНТАР ЗАСТУПНИКА 
ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА 

СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ 
– НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ 

НЕОЛІМПІЙСЬКИХ (ТЕХНІЧНИХ 
І ПРИКЛАДНИХ) ВИДІВ СПОРТУ 

ТСОУ ВІКТОРА ПОВАРОВА:
- У нашому Товаристві є багато осе-

редків, завдяки яким маємо спортсме-
нів, що прославляють Україну на весь 
світ. Черкаська водна станція – один 
з них. Саме у цьому прекрасному місті 
виросло багато відомих спортсменів – 
чемпіонів України, Європи, світу.

Сьогодні цей заклад продовжує го-
тувати справжніх асів водних видів 
спорту. За це я щиро вдячний голові 
Черкаської обласної організації нашого 
Товариства Миколі Самойленку. Знаю, 
що, попри всі складнощі і труднощі на-
шого часу, Микола Олексійович робить 
все можливе і навіть неможливе, аби 
спортсмени-водники мали змогу тре-
нуватись, зберігати свій спортивний 
інвентар, а також технічно його обслу-
говувати напередодні змагань.

Впевнений: саме завдяки таким лю-
дям у нашого водного спорту є майбутнє!
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Зазначимо, що одним із найбільш 
яскравих і динамічних видів 
радіоспорту є саме спортивна 
радіопеленгація або, як ще її на-

зивають,  "полювання на лисиць".  Її род-
зинка у тім, що спортсмен має відшукати 
замасковані радіопередавачі. Хто швидше 
вполює «лисицю», той і переможець.

- «Полювання» - це цікавий вид спор-
ту, який розвиває у підлітків не тільки 
швидкість, спритність і витривалість, але 
й гостроту і рухливість розуму, - говорить 
Людмила Сергіївна. -   Адже спортсмену 
доводиться на ходу вирішувати складні 
стратегічні і тактичні завдання, не забува-
ючи при цьому ще й стежити за ситуацією в 
ефірі і своїм місцезнаходженням.  Розумний 
«мисливець»  знає, як поширюються радіох-
вилі, особливості конструкції пеленгатора 
і передавача, досконало володіє картою і 
компасом.   Тому, як на мене, радіоспорт - 
це    не просто забава, а уміння орієнтува-
тися за складних ситуацій, приймати пра-
вильні рішення. 

Зазначимо, молодь, яка відвідує радіос-
портивний гурток при клубі «Юний технік», 
під час змагань демонструє гарні результа-
ти. Як керівник гуртка Людмила Панчук пи-
шається своїми вихованцями. Адже вони 
ставали переможцями на Всеукраїнських 
та обласних змаганнях, брали участь в І 
та ІІ етапах Кубку Європи.  Романюк Ната-
лія, Панчук Марія, Пицак Вікторія, Чіжов 
Євген – неодноразові призери багатьох 
престижних змагань.

 Щойно команда Нетішинського клубу по-
вернулася зі Львова, де проходили Всеукра-

їнські змагання зі спортив-
ної радіопеленгації, а тро-
хи раніше захищала честь 
області на змаганнях, що 
відбувались у Вінниці і 
звідкіля Людмила Панчук  
та Яна Петровська повер-
нулися з нагородами. 

Варто розповісти ще 
про одне захоплення 
юних нетішинців – раді-
оаматорство, яке допо-
магає долати відстані та 
кордони за досить ко-
роткий час, встановлю-

ючи контакти з людьми не лише в межах 
України, але й  інших країн і континентів. 

Радіоефір, як відомо,  безмежний. Саме 
завдяки йому 
можна встанови-
ти зв'язок з будь-
якою точкою сві-
ту, у тому числі і 
Арктикою й Ан-
тарктикою,  до-
помогти тим, хто 
за тисячі кіломе-
трів потрапив у 
біду, ознайоми-
тись з культурою 
і звичаями різних 
народів світу. 

 Три роки  в  
клубі «Юний тех-
нік»  працює мо-
лодіжна колективна радіостанція, ім’я (клич-
ний) якої  - UR7TWV.  За цей короткий час 
юні радіоаматори Нетішина  досягли зна-
чних успіхів. Вони, зокрема, брали активну 
участь як у заочних, так і очних змаганнях з 
радіозв’язку на КХ.  При цьому виборювали 
призові місця, нагороджувалися грамотами 
та кубками,  радіоаматорськими диплома-
ми.  Наприклад, Семенюк Діана та Панчук 
Марія на очних змаганнях в Херсоні, що від-
булися  в серпні минулого року,  посіли 1 і 
2 місця. Протягом тривалого часу достойно 
захищали честь області Панчук Наталія, Чі-
жов Євген, Пицак Вікторія, Чіжов Олексій.

Активно  виступають нетішинці й на 
змаганнях зі швидкіснюї радіотелеграфії, 
багато років поспіль виборюючи перше 

загальнокомандне місце на Всеукраїн-
ських змаганнях. 

9 квітня на базі Хмельницької радіотех-
нічної школи ТСО України в день відкрит-
тя місячника військово-патріотичної робо-
ти, присвяченого 69-й річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні, були проведені  
традиційні обласні змагання зі швидкісної 
телеграфії. В них взяли участь спортсмени з 
десяти районів області. Першість вибороли 
нетішинці, друге місце  - за радистами зі Сла-
вути (керівник Жмудський Г.В.) , на третьому 
-  гуртківці Хмельницького дитячого центру  
(керівник Юрченко М.В.). Показали  високі 
результати та посіли призові місця в особис-
тих заліках також спортсмени з Шепетівки 
(Макаренко В.І.) та Славутського районно-
го Будинку школяра (керівник Івтушок В.Г.). 

Радіоспорт недарма називають техніч-
ним видом спорту, адже пальму першості 
тут забезпечують як майстерність спортс-
мена, так і наявність та досконалість апа-
ратури. Хочеться подякувати директорові  
Хмельницької радіотехнічної школи ТСО 
України Рудику В.П., який забезпечив нею 
дітей.  А якщо більш конкретно, то радіо-
приймачами «Алтай 145Мгц» і передава-
чами  для спортивної радіопеленгації. Від-
гукнулася на наше прохання про допомогу і 
Ліга радіоаматорів Хмельниччини, придбав-
ши блок живлення. За матеріальну допомо-
гу, надану для участі в змаганнях,  дякуємо 
голові Хмельницької обласної організації 
Товариства сприяння обороні України Шу-
біну Петру Михайловичу.

їнські змагання зі спортив-
ї і ії

загальнокомандне місце на Всеукраїн-

В первинних осередках оборонного Товариства Хмельниччини багато 
уваги приділяється спорту. Нетішинський клуб «Юний технік» - один 
з них: ось уже десять років поспіль тут працює радіоспортивний 
гурток, яким керує Людмила Панчук. Діти, котрі його відвідують, 
опановують спортивну радіопеленгацію, радіозв’язок на коротких 
хвилях та швидкісну радіотелеграфію.



№ 2(14) 2014 29

Наші консультації

Спортивно-технічний клуб 
первинної організації "Елек-
трон" Львівської обласної 
організації  Товариства 

сприяння обороні України є навчаль-
ним закладом, який розвивається і 
постійно реформується, починаю-
чи насамперед зі змін в управлінні 
навчальним закладом. Директор 
ЗАДОРОЖНИЙ Роман Михай-
лович, здійснюючи керівництво 
організацією, усвідомлює, що ефективність 
освітніх процесів та реалізація певних 
управлінських завдань підвищує людсь-
кий потенціал, створює передумови для 
самореалізації особистості, забезпечує 
реалізацію мети навчального закладу. 
Опанувавши системні методи управління 
у сфері освіти, аналізуючи усі аспекти 
управління навчальним закладом, він 
завжди намагається розібратися в тон-
кощах управлінських функцій методом 
планування, організації контролю та ре-
гулювання навчального процесу.

В керуванні навчальним закладом Ро-
ман Михайлович використовує наукові 
методи і стандарти. Підбір працівників 
проводиться з урахуванням критеріїв 
їх здібностей, особистих якостей, 
кваліфікації, освіти, можливостей подаль-
шого розвитку та професійного росту. Ве-
лика увага приділяється психологічній 
сумісності, дружньому співробітництву 

адміністрації та працівників у 
справі практичного запровадження 
передової організації праці, розробці 
питань ощадливого використання 
робочого часу. 

Взаємовідносини між керівником 
і колективом СТК ВО «Електрон» 
будуються на основі довіри та 
взаєморозуміння. Всі нагальні пи-
тання в організації вирішуються 
на загальних зборах, де кожен 

працівник висловлює свою думку, яка 
може стати вирішальною для прийняття 
остаточного рішення.

Всі рішення в організації приймають-
ся з урахуванням думки колективу.

Удосконалення управління навчаль-
ним закладом відбувається на основі 
різнобічного дослідження досвіду ділової 
і навчальної діяльності, розподілу праці, 
що підвищує кваліфікацію та рівень вико-
нання робіт, на основі підпорядкування 
індивідуальних інтересів інтересам 
організації ,  гнучкому використан-
ню цих універсальних принципів у 
практичній діяльності .

У  колек тиві  приділяє ться ува-
га здатності розуміти та вивчати, 
вмінню оцінювати, моральним яко-
стям, ініціативності, відповідальності, 
лояльності, тактовності. Заохочується 
знання питань, які стосуються не тільки 
тих функцій, які виконує працівник, а та-

кож використання спеціальних знань, які 
мають безпосереднє відношення до по-
сади,  досвіду роботи, отриманого під час 
попередньої діяльності.

Організаційні процеси в навчальному 
закладі проводяться із залученням форм 
і методів управління, які дають змогу 
більш повно використовувати потенціал, 
особливості педагогічних працівників, 
вирішувати соціальні проблеми праці, по-
кращувати соціальний та психологічний 
стан, виховання і навчання працівників, 
управління на основі авторитету.

Керівник закладу Задорожний Роман 
Михайлович на власному прикладі запро-
вадив в колективі принцип - ставитись до 
організації не тільки як до місця  робо-
ти, а як до власного дому, де кожен член 
колективу вболіває за стан організації в 
цілому, за порядок і чистоту приміщень, 
за якість матеріально-технічної бази та 
навчального процесу.

Всі зусилля керівника СТК ВО «Елек-
трон» спрямовуються на забезпечення 
ототожнення працівника з навчальним за-
кладом, на переконання у тому, що добро-
бут кожного залежить від результатів ро-
боти усіх, від інтенсивності та ефективності 
праці, від особистого потенціалу кожного 
та гнучкого стилю управління.

Управління навчальним закладом — 
це цілеспрямована активна взаємодія 
керівника, громадськості та інших 
учасників педагогічного процесу, яка має 
метою його упорядкування й переведен-
ня на більш високий рівень, що визначає 
його розвиток і забезпечує одержан-
ня заданого результату в оптимальному 
варіанті, підтримання функціонування і 
розвитку навчально-виховного процесу 
як цілісної системи, перенесення поло-
жень педагогіки, психології, передового 
досвіду в практику. Адже тільки від цієї 
взаємодії залежить кінцевий результат 
діяльності організації.

адміністрації та працівників у кож використання спеціальних знань, які 
б

Продовжуємо публікацію методичних матеріалів в допомогу викладачам 
і керівникам навчальних закладів. Надаємо слово начальнику військово-
технічного відділу, матеріально-технічного забезпечення і автослужби 
Львівської обласної організації ТСО України Валерію ЛОЗИЦЬКОМУ на тему:

"Форми і методи керівництва колективом працівників у навчальному закладі. 
Взаємозв'язок   директора  навчального закладу з педагогічним колективом, 
використання директором у своїй роботі громадських інституцій навчального 
закладу".

Пр д б і і д рі і д
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Памя'ті колеги

Грудневим морозним днем 1937 
року в родині червоного команди-
ра-кавказця, що проходив службу 
на західному кордоні України, наро-

дився син. Але недовгим було батьківське 
щастя - спалахнула війна, в перші дні якої він 
і загинув, захищаючи Україну. А хлопчик не 
тільки вижив, а й сам став офіцером, продо-
вживши сімейну традицію - Вітчизні служити.

Майже десять років немає з нами колиш-
нього начальника відділу кадрів апарату ЦК 
Товариства сприяння обороні України Хаджі-
Мурата Мавлієва, проте жива пам'ять про Ньо-
го, радують людей вірші, народжені Ним. Ось 
яким запам’ятали Мавлієва його друзі й колеги.

Леонід Юдін, 
військовий журналіст, підполков-

ник у відставці
- Мурата я знав не рік і не два: познайомив-

ся з ним, коли проходив службу у газеті Ки-
ївського військового округу «Ленинское зна-
мя». Поруч зі мною працювали десятки людей. 
Проте Мурат вирізнявся серед них. Насампе-
ред своїм сумлінним ставленням до службових 
обов’язків, творчою наснагою, умінням подати 
матеріал нестандартно, зацікавивши читача з 
перших рядків кореспонденції чи репортажу.

Для нього не було закритих тем, звісно, 
що з урахуванням тодішніх реалій. А ще ми 
поважали і любили Мурата за щирість, від-
вертість у стосунках з оточуючими, готов-
ність допомогти за будь-яких обставин.

Поезія для нього стала невід’ємною 
частиною життя, він, як мовиться, марив 
нею. Навіть на нарадах, бувало, на арку-

ші паперу народжувався новий вірш чи 
дружня епіграма на колегу.

Володимир Воронков,
член Національної спілки письменників 

України, лауреат літературної премії "Золота 
гілка  каштана", полковник у відставці

- Вірші Хаджи-Мурата Мавлієва – це тонка, 
душевна лірика, у якій він відображав особис-
те ставлення до Батьківщини, друзів і колег.  
Пам’ятав і батьків, яким присвятив багато пре-
красних рядків. Особливо татові – бійцю Чер-
воної армії, який загинув у перші дні Великої Ві-
тчизняної війни, обороняючи Українську землю. 
Він завжди пам’ятав про це. Мурат почувався 
щасливим від того, що жив в Україні, яка стала 
для нього другою Батьківщиною.

За десятиліття військової служби зустрі-
чав багатьох людей, які, опинившись волею 
долі за тисячі кілометрів від рідної домівки, 
не часто згадували рідний край, мовляв, де 
прижився – там і знадобився. Мурат був не з 
таких. Аби переконатись у цьому, почитайте 
його вірші. Зокрема, «Перевал», «Є обов’язок 
у мужчини», «Жива стежкка», які увійшли до 
поетичної збірки «Закон для мужчин».

Володимир Кравчук, 
начальник управління апарату ЦК ТСО 

України, полковник у відставці
- Все своє життя маю справу з технікою: і 

під час армійської служби, і після звільнення. 
А полковник Хаджи-Мурат Мавлієв – гумані-
тарій. Проте, незважаючи на цю обставину, 
нам завжди було про що поговорити, ми пре-
красно розуміли один одного.

Треба було бачити з яким захопленням він 
розповідав про свій Дагестан, людей, котрі там 
живуть, друзів, з якими служив, і людей, з яки-
ми зустрічався на журналістських стежках!

В Центральному комітеті Товариства, де 
працював Мурат, не було людини, яка б не 
поважала його. Він платив нам тією ж монетою.

Знаєте, у сьогоднішній Україні багато 
поетів. Нічого проти них не маю, але да-
леко не кожного вірші запам’ятовуються, 
змушуючи замислитись над сенсом життя. 
Оглянутись на пройдений шлях.

Пропонуємо увазі читачів невеличку 
збірку віршів, написаних в різний час 
Хаджи -Муратом МАВЛІЄВИМ, які він при-
святив найголовнішому в житті кожно-
го чоловіка - любові до жінки-матері та 
служінню Вітчизні-матері.

* * *
Есть долг у мужчин – 
закон для мужчин:
Беречь серебро 
материнских седин.
И если ты в девушку 
страстно влюблён,
То знай, у любви 
свой особый закон.
Есть долг у мужчин – 
закон для мужчин:
Беречь глубину 
материнских морщин.
И если с врагом 
ты столкнёшься в пути,
То знай, есть закон: 
враг не должен пройти!

1965г.
 * * *

МАТЕРИ
Я помню всё: огонь над эшелоном
И дышащий тревогою июль.
Ты для меня была живым заслоном
От вражьих бомб, от холода и пуль.
Ты постарела, мама, постарела.
И не тогда ли, в тот горячий день?
В каком огне ты выстоять сумела, 
Ты не склонилась горестно в беде!
За всё, за всё, что ты со мной делила,
За молодость тревожную твою
Тебя я называю самой милой,
И для тебя живу я и творю.
Исписана последняя страница,
Но хочется писать, писать, писать…
Пусть этой ночью мне опять приснится
С улыбкой доброй старенькая мать.

1965 г.
 * * *

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Говорят: в любви мы все солдаты.
Хоть суровы будни и круты,
Но в капель улыбчивого марта
Каждый дарит женщине цветы.
Самой близкой, самой ненаглядной,
Ясноглазой, ласковой, родной.
В зной и в стужу, в пору листопада –
Все делившей поровну с тобой.
Женщину и Родину мы свято
Бережем и любим: ведь она
Заслужила, как в бою солдаты,
За любовь, за верность ордена!

 * * *
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В цьому році ми мали б святкувати його 80-річчя. Але, як мовиться, Господь забирає кращих…и б святкувати його 80 річчя Але як мовиться Господь заб

(ПАМ'ЯТІ ХАДЖИ-МУРАТА МАВЛІЄВА)
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ХЛЕБОРОБ
Старик кудлатый, бородатый,
С лицом коричневым, как хлеб,
Поведал мне, что он солдатом
В бою под Киевом ослеп.
Он повторяет многократно:
- Дышу зерном, дышу зерном…
И стало мне вполне понятно, 
Какая сила воли в нём.
Бывает люди видят небо,
Простор полей, прозрачных вод.
Но далеки ещё от хлеба, 
Хотя тем хлебом полон рот.
И стал мне ближе бородатый,
Нет, он душою не ослеп,-
В бою под Киевом солдатом
Он завоёвывал наш хлеб.

 * * *
ДВА ЧУВСТВА

О, Украина,
Ты – моя судьба.
В твоём краю я не был одиноким.
Беда оставила
Свой след глубокий.
Она, как злая
Мачеха, груба.
Отцовский взгляд…
Как пусто без него.
В тот день войны
Запал он крепко в душу.
Нет, клятвы я 
Сыновней не нарушу:
Земле быть верным, 
Принявшей его.
Меня несут
В полёте два крыла:
Кавказ и Украина – 
Брат с сестрою.
Во мне два чувства
Бьются, я не скрою,-
Гуцульский посвист
С клекотом орла.

1990 г.
 * * *

Б.ХАРЧУКУ
Немало я знал генералов,
Но ты не похож на других.
Судьба тебя круто бросала, - 
Трудиться пришлось за троих.
Вспахал ты крестьянское поле.
Полжизни - в армейском строю.
Делил ты афганскую долю
С бойцами в смертельном бою.
Достоин ты высшего званья,-
Горбом заслужил ты его.
Суровым солдатским призваньем
Гордишься ты больше всего.
Немало лихих генералов, - 
Их прихоти ты презирал.
В запас увольняют капралов, 
А ты – боевой генерал.

Ноябрь, 1992 г.

* * *
ПЕРЕВАЛ

Ещё чуть-чуть, ещё немного
И замаячит перевал.
Какая трудная дорога,
Одна надежда на привал.
Но мы идём к далёкой цели.
К какой – не ведаем пока,
Через нельзя, через метели,
Упершись лбами в облака.
Вот перешеек под ногами,
И полдороги за спиной.
Устало падаем на камни,
Вместо воды глотая зной.
Полжизни отстучало сердце
И будет биться до конца.
А годы мчатся и несутся
По расписанию Творца.
И нам не верится порою,
Что начат спуск с горы крутой
С тяжелой ношей за спиною
И с покорённой высотой. 

* * *
ПРОВОДЫ

Вчера я сына проводил в солдаты.
В лучах рассвета улыбался он.
И вспомнилось, как и меня когда-то
Мать провожала в Н-ский гарнизон…
По рельсам двинулись тяжелые колёса,
И поезд медленно отчалил на Восток.
И мамин голос, рвущийся сквозь слёзы,
Стучался в сердце: « Напиши, сынок!»

* * *
ТРОПА ПАМЯТИ

Ты, тепловоз, не так, как я спешишь.
То сбавишь бег, то вдруг свернёшь игриво.
Но всё равно теперь не заслонишь
Отцовских мест своею сивой гривой.
Ещё один вокзал растаял в синеве,
И вслед сощурились перронные киоски.
Мелькая белыми коленками в траве,
Бегут навстречу поезду берёзки.
А я гляжу туда, где голубой туман,
Где бой гремел, как кованное блюдо,
Где по лесам, как в Гоби караван,
Бредут Карпаты – стройные верблюды.
Где у акаций кружат мотыльки,
В стене пазы, как мамины морщины,
И смотрит в даль сквозь тусклые огни
Гуцульский дом, сутуло сгорбив спину.
Вот тополь, сверстник мой, будя в крови огонь,
Навстречу потянул мне ветвь седую
С одним листом, как желтую ладонь,
И я её украдкою целую.

Коломыя, 1990 г.
* * *

ОФИЦЕРСКАЯ ЖИЗНЬ
В пору детских забав
Мы играли в сраженья.
По отцовской стезе
Я на службу пошел.
И пришлось воевать

Моему поколенью.
На чужбине, в горах
Я свой жребий нашел.
По ущельям мы шли,
Попадали в засады,
Подрывались на минах, 
Но во имя чего?
Нам вручал командарм
Боевые награды
За отвагу и доблесть
И только всего…
Книгу дней и ночей
С интересом листаю.
И не верится даже – 
Столько прожито лет!
Офицерскую службу
Сердцем я понимаю.
Нет почётней профессии
И опаснее нет.
Офицерская жизнь
Недоступная многим.
И не каждый поймёт,
Что не ангелы мы.
Что в печёнках сидят
Полевые дороги
И хрустит на зубах
Полигонная пыль.
Мы цыганам сродни,
В чём-то мы горемыки:
Гарнизонный порядок,
Казарменный стиль…

* * *
УХОДИТ КОМАНДИР

Почти полжизни в службе безупречной.
Висит в шкафу при орденах мундир.
Ничто под солнцем, знаем мы, не вечно,
Наступит час – уходит командир.
Кто прошагал армейские дороги,
Кто сам сполна на шкуре испытал 
Все тяготы, лишения, тревоги,
Тот получил закалку, как металл.
Тому не страшен даже черт рогатый, 
И снайперская пуля нипочём.
Мы отдаём все почести солдату
За то, что в мире до сих пор живём.
Водили мы на маршах батальоны,
Полки вели, дивизии вперёд.
Мы испахали грудью полигоны,
 Эскадрой уходили мы на взлёт.
Штормило нас в морях и океанах,
В горах Афгана гибли мы зазря.
В госпиталях залечивали раны,
Правителей безлапотных браня.
Почти полжизни в службе безупречной.
Висит в шкафу при орденах мундир.
Ничто под солнцем, знаем мы, не вечно,
Наступит час – уходит командир.

Підготували
Володимир Віжунов

Сергій Зятьєв
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15 червня – День  медпрацівника

Сьогодні увага мільйонів українців прикута до подій, що відбуваються на сході країни. 
Кожен, кому не байдужа доля країни, тих співвітчизників, що стали заручниками терористів, 
переймається ними, морально, а то і матеріально, підтримуючи наших військовиків.

Серед них є багато і медичних працівників, які хоч і не беруть безпосередньої участі у 
знешкодженні ворога, але теж ризикують життями.

Про їхню діяльність, напередодні Дня медичного працівника, ми попросили розповісти директора вій-
ськово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковника медичної служби, заслуже-
ного працівника охорони здоров’я України  Віталія Андронатія.

Своє професійне свято багато моїх 
колег зустрінуть в районі бойових 
дій, - говорить Віталій Борисович. 
– Під кулями: у прямому розумінні 

цього слова. Така вже доля у нас, лікарів і 
медичних сестер: коли держава в небезпеці, 
ми, люди мирної професії, разом з її військом. 
Так завжди було, є і буде. Надання допомоги 
пораненим – наш святий обов’язок.

В районах, де ведуться бойові дії, ми 
розгорнули понад 30 мобільних лікарсько-
сестринських бригад, укомплектувавши 
кожну з них хірургами, анестезіологами 
та медичними сестрами. Є і перев’язочні, 
розміщені на базі автомобілів, і тому вони 
досить мобільні. В них навіть можна ви-
конувати складні оперативні втручання. 

- Хто вони, люди, які увійшли до скла-
ду цих підрозділів?

- Звичайні лікарі, медсестри – працівни-
ки військових госпіталів, військово-медич-
них центрів, розташованих в усіх регіонах 
країни. На базі останніх сформовані бри-
гади, які змінюють одна одну через місяць 
перебування на сході країни. 

- Чи були випадки відмови їхати в район 
бойових дій? Насамперед з боку жінок…

- Ви знаєте, військовій медицині я віддав 
понад тридцять років життя, потрапляв у 
різні ситуації. Але ще ніколи не відчував та-

кої гордості за своїх колег, ще ніколи так не 
пишався своєю приналежністю до когорти 
військових медиків. На сьогоднішній день 
не було жодного факту відмови від поїздки 
у цей вкрай небезпечний район.

Я міг би назвати десятки прізвищ ліка-
рів, медсестер, які, ризикуючи своїми жит-
тями, рятують життя іншим. І роблять це 
не за гроші, як дехто, можливо, думає, а 
за покликом своїх сердець, так велить їм 
їхня совість, свідомість. Це не високопарні 
слова. Така правда. І я хочу, щоб наші гро-
мадяни знали її.

- До речі, скільки під юрисдикці-
єю МО знаходиться медичних закла-
дів, спроможних надавати військо-
викам допомогу?

- Для цього сьогодні маємо шість вій-
ськово-медичних клінічних центрів, які 
розташовані у Києві, Вінниці, Одесі, Льво-
ві, Харкові та Ірпені. Окрім них, є ще 14 вій-
ськових госпіталів: у Миколаєві, Житомирі, 
Чернівцях, Рівному, Білій Церкві, Чернігові 
та інших містах України.

- Чи забезпечені військові медики, які 
перебувають в районі бойових дій, всім 
необхідним? 

- Тут існують певні проблеми. Насамперед 
у транспортних засобах, на яких ми б евакую-
вали поранених до найближчих стаціонарних 
медичних закладів. Всі ми добре знаємо, що 
інколи навіть при звичайних захворюваннях 
рахунок часу йде на хвилини. А що вже каза-
ти за важке пораненні, коли воно супрово-
джується різними ускладненнями, коли лю-
дина втрачає багато крові і поготів. Тому до 
Харківського військово-медичного центру, де 
лікуються наші військовики, перекинули чи-
мало транспортних засобів з інших регіонів.

- Свого часу багато розмов було навко-
ло санітарного літака «Віта». Один з Ваших 
попередників переконував мене, що при 
необхідності на ньому доставлятимуть до 
медичних закладів людей, які потребу-
ють невідкладної лікарської допомоги…

- Вам все правильно казали. Адже цей 
літак оснащений медичним устаткуванням, 

за допомогою якого підтримується життє-
діяльність багатьох людських органів, на 
його борту є навіть реанімаційна. Даний 
літак спроможний одночасно перевозити 
5 важкопоранених або 8 чоловік, які зазна-
ли легких ушкоджень. До нього «приписа-
на» ціла бригада лікарів Вінницького вій-
ськово-медичного клінічного центру, яка в 
мирний час перебуває у цілодобовій готов-
ності вилетіти у будь-який район України 
для надання допомоги тим, хто її потребує.

Сьогодні «Віта» працює на всю потуж-
ність: в багатьох випадках саме на ній до-
ставляємо поранених з Харкова до тих міст 
і регіонів, де є профільні медичні заклади, 
здатні надати якісну допомогу. Наприклад, 
одного з військовослужбовців, який зазнав 
поранень, пов’язаних із зором, доставили до 
військово-медичного центру Південного ре-
гіону, що в Одесі і у складі якого є найкраща 
у військовому відомстві клініка офтальмоло-
гії. До того ж при потребі ми могли залучати 
і фахівців Одеського інституту офтальмоло-
гії, відомого у всьому світі. Але завдяки вій-
ськовим лікарям вдалося зберегти солдату 
зір. І це не поодинокий випадок.

- Але ж послуги цивільних фахівців 
спеціалізованих інститутів і вартують, 
мабуть, не дешево?

- І що з того? Я ж вам сказав чітко: коли 
йдеться про здоров’я чи життя військо-
вослужбовця питання грошей не є акту-
альним для нас…

- Не можу оминути тему мобільних 
госпіталів, які є у кожному військово-
медичному центрі. Чому їх не викорис-
товуєте? Чи вони не придатні для вико-
ристання у даному випадку?

- Чому? Мобільні госпіталі якраз і при-
значені для використання за подібних 
ситуацій. Тому найближчим часом два з 
них будуть розгорнуті в районі бойових 
дій. Зазначу, що кожен з них розрахова-
ний на одночасне лікування 100 хворих 
чи поранених, персонал одного такого 
госпіталю складається з більш, як 100 різ-
нопрофільних фахівців.

ільйонів українців прикута до подій, що відбуваються на сході кр
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Ініціатором виступила кінокомпанія 
ТСО України "Патріот-Фільм", про діяль-
ність якої ми вже неодноразово інформу-
вали читачів на шпальтах нашого видан-
ня. Продюсером проекту став помічник 
Голови ТСО України Олег СИТНИК. Гео-
графічно він охоплює держави двох кон-
тинентів - Україну, Республіку Білорусь, 
Грузію, Грецію, США і Канаду та інші. Сти-
мулом для ініціювання проекту стала ро-
бота кінокомпанії над художнім фільмом-
біографією "Лука".

Головними завданнями цього проек-
ту організатори поставили об'єднання 
слов'янських народів навколо значущої 
історичної особистості, популяризацію об-
раза святителя Луки як одного з найбільш 
шанованих святих на території держав 
СНД, а також створення інформаційного 
приводу для зміцнення дружби і співро-
бітництва держав - учасниць проекту.

Проект передбачає проведення ці-
лого комплексу складових, в тому числі 
Хресна Хода з часткою мощей Святителя 
Луки; благочинні вечори на його честь із 
залученням спонсорів і партнерів; прес-
конференції і спеціальні медіа-проекти - 
ток-шоу, TV-програми - за участі акторів, 
які виконували головні ролі у фільму; му-
зейні виставки листів, картин, особистих 
речей Святителя Луки; концерт відомого 
оперного виконавця Юрія ГОДО з саунд-
треком до фільму; пісочно-анімаційне шоу 
"Житіє Святителя Луки" від Ксенії СИМО-
НОВОЇ; презентація книг і компакт-дисків 
тощо. Проект отримав Благословення Ми-
трополита Київського і всія України Бла-
женнішого ВОЛОДИМИРА, який звернувся 
з рекомендаційним листом до всієї укра-
їнської пастви з проханням підтримати 

ініціаторів проекту і надавати їм всіляку 
підтримку і допомогу в шляхетній справі. 
Надали своє Благословення також Митро-
полит Мінський і Слуцький, Патріарший 
Екзарх ПАВЛО; Архієпископ Афінський і 
всія Еллади, Предстоятель Православної 
Церкви Ієронім ІІ; Митрополит Сімферо-
польський і Кримський Лазар.

Всіляку підтримку отримують організа-
тори від Владик українських та закордон-
них єпархій, Міністерства культури Респу-
бліки Білорусь, Центра кінематографії при 
Мінкультури Греції, української діаспори в 
США І Канаді. Вони щиро вдячні Президен-
тові Олександру ЛУКАШЕНКУ, який особис-
то опікується цим проектом, губернаторам 
всіх областей України. 

Успішно проведено заходи в 
рамках проекту в Запорізькій, До-
нецькій, Дніпропетровській, Ки-
ївській областях і місті Києві. На 
день написання цього матеріалу 
учасників заходів гостинно при-
ймає місто-герой Одеса. Треба від-
значити, що Товариство сприяння 
оборони України не залишається 
осторонь цієї важливої духовної 
акції. Обласні комітети насамперед 
беруть на себе технічне забезпе-
чення щодо перевезення і охоро-
ни мощей Святителя Луки.

Слід зазначити, що організато-
ри проекту передбачили не тіль-
ки комерційні покази художньо-
го фільму "Лука", а й так звані со-
ціальні - для студентів, ветеранів, 
лікарів і священнослужителів, гро-
мадських організацій тощо. Тепло 
зустрічають їх у місцях відбуван-
ня покарань, на мешканців яких 

перегляд фільму справляє надзвичайно 
глибоке враження. Можливо, хтось із тих, 
хто не хоче жити в ладах із законом і сус-
пільною мораллю, таки замислиться над 
сенсом свого життя, порівнюючи його з 
життєвим подвигом Святителя. Після пе-
регляду Митрополит Дніпропетровський 
і Павлоградський Іріней відзначив, що 
цей фільм – ні що інше, як проповідь лю-
бові і смирення. "Чудовий фільм! Від цієї 
картини віє справжньою, дуже ніжною 
любов'ю – любов'ю до Бога і до людей. 
Кінематографічну біографію Святителя 
Луки мають побачити якомога більше гля-
дачів у Дніпропетровську, і дай Бог, щоб 
цей фільм належним чином оцінила наша 
молодь", – підкреслив Владика.

Ініціатором виступила кінокомпанія ініціаторів проекту і надавати їм всіляку перегляд фільму справляє надзвичайноно

На початку 2014 року стартував Міжнародний проект "Дні Святителя 
Луки", метою якого є створення широкомасштабного міжнародного пра-
вославного заходу з об'єднуючим комунікаційним потенціалом для форму-
вання світогляду сучасного слов'янського суспільства через історичний і 
духовний спадок наших народів на прикладі життєвого подвигу професора 
медицини, мецената, архієпископа Луки.

чатку 2014 року стартував Міжнародний проект "Дні Св
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