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Одне діло язиком плескати, а друге – перти плуга… Ох, і гострий 
же язик мали наші предки!

І дійсно, доки наші можновладці та замудрі законодавці вирішу-
ють, кому і як захищати рідну землю від «братерської» навали, щоб, 
боронь Боже, не порушити якусь статтю чисельних законів, нещо-
давно створене в апараті ЦК управління військово-патріотичної ро-
боти і сприяння територіальній обороні без зайвого галасу робить 
свою шляхетну справу. Лише півроку працює цей підрозділ, який 
складається з волонтерів – активістів Товариства, але  вже має що 
доповісти. За багатьма напрямками намагаються працювати хлопці, 
і багато що їм дійсно вдається. 

Тому назвемо лише деякі їхні доробки. Військова підготовка: на 
спорткомплексі ТСОУ «Снайпер», військових полігонах «Десна» і 
«Гончарівське», в Борисполі, на вечірніх курсах при СТК Товариства 
пройшли первинний вишкіл, принаймні навчились користуватися 
бойовою зброєю, чимало добровольців, які поповнили батальйо-
ни Нацгвардії та Збройних Сил України. Зібрано та використано на 
користь оборони більше одного мільйона гривень добровільних 
пожертв. Частина цих коштів пішла на придбання безпілотних лі-
тальних апаратів та підготовку їх операторів. Вирішується питання 
виробництва власних дронів. Активісти і добровільні помічники 
забезпечують супровід караванів з гуманітарним вантажем до зо-
ни АТО, продуктивно співпрацюють з балтійсько-скандинавським 
центром підтримки української армії, залучають патріотично нала-
штованих підприємців до забезпечення бойових підрозділів мапа-
ми та спецзасобами. Одним з найважливіших завдань управління є 
патріотично-виховна робота. На кошти меценатів надруковані та на-
правлені до діючих підрозділів книги «Тотальний опір», «Українська 
звитяга і мужність», «Системно-концептуальні основи діяльності у 
військово-технічний області», невеличкі за розміром, так звані «за-
халявні» видання «Кобзаря» та «Нового заповіту і книги псалмів» у 
камуфльованій обкладинці. Розробляється проект зйомок фільму 
"Український Севастополь"; у Києві, в Харківській та Одеській об-
ластях розміщено філіали музею «Народна війна». Розробляються 
і друкуються плакати, листівки, активно використовуються можли-
вості сайту і бюлетеню ЦК ТСО України. Фахівці Товариства беруть 
участь у підготовці проектів законів щодо територіальної оборони, 
української резервної армії, співпраці з НАТО тощо.

Діяльність управління набирає авторитету в регіонах України. 
Сьогодні воно має надійну підтримку насамперед у Волинській, Ки-
ївській, Полтавській, Харківській, Чернігівській та інших обласних 
осередках. Можна бути впевненим, коли до справи оборони дер-
жави стають справжні, безкорисливі патріоти - 

Перемога буде за нами! Слава Україні!
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Офіційно

Дв а д ц я т ь  т р е т ь о г о  л и п -
н я  ц . р .  у  з а л і  п л е н а р -
н и х  з а с і д а н ь  В е р х о в н о ї 
Р а д и  У к р а ї н и  в і д б у л и с я 
парламентські слухання на 

тему: «Обороноздатність України у ХХІ 
столітті: виклики, загрози та шляхи 
їх подолання». До заходу були залучені 
народні депутати України, представ-
ники органів державної влади, наукових 
установ, громадських організацій та 
засобів масової інформації. В ході обго-
ворення питання парламентських слу-
хань виступив Голова Товариства спри-
яння обороні України Віктор ТІМЧЕНКО. 
Надаємо повний текст його промови:

-Шановний головую-
чий, шановні учасники 
парламентських слухань!

Після акту проголошен-
ня незалежності України в 
серпні 1991 року - 26 верес-
ня цього ж року ЦК ДТСААФ 
України скликав позачерго-
вий з’їзд, який перетворив 
республіканську організа-
цію ДТСААФ в Товариство 
сприяння обороні України.

Незважаючи на складні 
соціально-економічні умо-
ви, Товариство зуміло ви-
стояти, зберегло свої ба-
зові структури, основний 
матеріальний і кадровий 
потенціал, продовжує ак-
тивно виконувати статутні завдання.

На сьогоднішній день у нас працюють 
близько 9 тисяч штатних працівників в 27 
обласних регіональних осередках, орга-
нізаціях центрального підпорядкування, 
навчальних закладах, спортивно-техніч-
них та авіаційних клубах.

Основу керівних кадрів Товариства 
складають офіцери запасу, які мають 
за плечима великий досвід служби в 
Збройних Силах, органах МВС та інших 
військових формуваннях.

Щорічно ми готуємо для потреб держа-
ви близько 220 тисяч спеціалістів з 35 робіт-
ничих професій. За роки незалежності ТСО 
України підготувало понад 500 тисяч призо-
вників з військово-технічних спеціальностей.

На жаль, у зв’язку з розпочатим рефор-
муванням Збройних Сил держзамовлення 
на підготовку військових фахівців почало 

різко скорочуватись: якщо в 2001 році ми 
готували 25 тисяч призовників, то у 2004 
- вже 10 тисяч, в 2008 - 3,5 тисячі, а в 2009 
зовсім припинилось.

На мою думку, це була велика помилка. 
Адже досвід військового - це  надбання ба-
гаторічної практичної роботи в війську - з 
підручника його не придбаєш.

На превеликий жаль, кожен новий мі-
ністр оборони мав своє бачення і його ко-
манда також, частіше все відбувалось без 
урахування думки досвідчених людей. До 
чого це привело, ми з вами бачимо. По су-
ті знищена підготовка молодої людини до 
служби у Збройних Силах з високим патрі-
отичним настроєм, отримуючи первинну 

військову спеціальність через ТСО України, 
як то було на протязі десятиріч.  Нині на-
вчальні заклади мають все необхідне для 
виконання завдань.

З цієї високої трибуни щиро дякую своїм 
колегам за збереження основної бази і впев-
нено доповідаю – прийдіть у будь-яку авто-
мобільну або технічну школу, поспілкуйтесь 
з особовим складом і самі переконайтесь.

Сьогодні ми всі переживаємо важкий 
час, коли терористи топчуть нашу землю, 
вбивають і калічать кращих синів України 
і тому вкрай необхідно згуртуватись над 
першочерговим завданням – підготува-
ти надійних захисників Батьківщини. Ця 
робота має бути повсякденною і довго-
строковою. З цією метою відпрацьова-
ний проект Закону про ТСО України, де 
визначені законодавчі питання діяльнос-
ті нашої структури.

Вже створено в апараті нове управ-
ління «Військово-патріотичної роботи 
та сприяння територіальній обороні».  В 
багатьох областях значно поліпшилась 
робота з підготовки молоді з питань во-
лодіння зброєю. Новостворене управ-
ління дозволяє нам значно поліпшити 
підготовку членів ТСОУ, добровольців, 
які їдуть в зону АТО.

З серпня в Харківському аероклубі 
ТСО продовжиться підготовка льотчиків 
для Військово-Повітряних Сил України. 
До речі, на літаках вітчизняного вироб-
ництва ХАЗ-30.

Шановні учасники слухань!
Впевнений, що завдання, які має 

ТСОУ, будуть виконува-
тись наполегливо і з ве-
ликою якістю. Ми вперше 
відчули турботу зі сторо-
ни відповідальних осіб 
адміністрації Президен-
та для доповіді Верховно-
му Головнокомандувачу 
Збройних Сил України. 
Міністр оборони генерал-
полковник Гелетей В.В. 
особисто зацікавлений в 
розгортанні та поширен-
ні діяльності Товариства з 
метою покращення підго-
товки молоді до захисту 
Батьківщини. І наше Това-
риство дивують думки де-
яких осіб щодо діяльності 

організації. На сайті, відкритому для 
всіх, висвітлюється - читайте, вивчай-
те, а потім робіть висновки.

Ми маємо велику надію на підтримку 
парламенту в питаннях діяльності Товари-
ства сприяння обороні України.

На  завершення  парламентських  слу-
хань із заключним словом виступив Голо-
ва Комітету Верховної Ради України з питань 
національної безпеки і оборони Литвин В.М.

Підбив підсумки парламентських 
слухань Голова Верховної Ради Турчи-
нов О.В., який подякував усім учасни-
кам за серйозну та фахову розмову, за 
внесення конструктивних пропозицій 
та запропонував Комітету з питань на-
ціональної безпеки і оборони доопра-
цювати проект рекомендацій з ураху-
ванням висловлених під час обгово-
рення зауважень та пропозицій.

в а д ц я т
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Багато молодих українців, які  горою стали на захист рідної 
землі, ціною власних життів рятуючи її від чужинської орди, 

пройшли військову підготовку на базі ТСО України 

«МОЛОДЬ СЬОГОДНІ НЕ ТА, ЩО 
РАНІШЕ БУЛА…»

Якось в середині 90-х опинився в 
одній громадській організації, 
під дахом якої зібралися люди 
заслужені, орденоносці. В цей 

день вони саме святкували день на-
родження свого керівника. Після кількох 
тостів хтось запропонував випити за 
«нашу українську молодь». У кімнаті за-
панувала тиша. Витримавши паузу, із-
за столу піднявся кремезний чолов’яга 
у формі полковника Радянської армії. 

- Не знаю як ви, - він обвів поглядом 
присутніх, а я особисто за неї пити не 
буду. Не бачу підстав…

У своєму подальшому спічу чоловік 
став нарікати, що «молоді українці за 
роки незалежності швидко деградува-
ли і через якихось 2-3 роки нікому буде 
захищати Вітчизну».

ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВІЧНО 
 МОЛОДИМИ

П р и г а д а в с я  м е н і  то й  в и п а д о к , 
коли в  одному з  телевипусків  «Но-
в и н »  о п р и л ю д н и л и  с п и с о к  з а г и -
б л и х  д е с а н т н и к і в  с у м н о з в і с н о го 

І Л - 7 6 ,  з б и то го  те р о р и с та -
м и  н а д  Л у га н с ь к и м  а е р о -
портом. 

Євген Рєзніков, Сергій Ліс-
ний, Олег Коренченко, Ростис-
лав Проньков, Ігор Токарен-
ко, Віталій Бахур, Сергій Куче-
рявий, Андрій Шульга, Валерій 
Алтунін – ось далеко не повний 
список тих, хто пішов у вічність. 
Вони щиро бажали допомогти 
своїй державі, своєму народу у 
важку для них хвилину. Ці лю-
ди були різними за політични-
ми переконаннями, у кожного 
був свій кумир, кожен, врешті 
решт, по-різному бачив майбут-
нє своєї країни і власне. Проте 
була одна обставина, яка усіх їх 
об’єднувала: всі вони були укра-
їнцями. І не лише за паспортни-

ми даними, а й за переконаннями, духом. 
Багато хто з недовірою ставився до моло-

ді. Майдан у значній мірі розкрив очі найза-
пеклішим скептикам. Адже тоді, на головній 
площі країни, на шляху розкрадачів націо-
нального багатства, корупціонерів і просто 
злочинців від влади стали тисячі людей, які 
бачили свою країну в об’єднаній Європі, не 
бажали жити «по-понятіям», за що на їхні го-
лови посипалися міліцейські кийки. А коли 
протистояння на Майдані досягло апогею, 
то серед тих, хто 
свідомо пішов під 
кулі, було чимало 
20-25 літніх юна-
ків і дівчат. Ми-
не небагато часу і 
коли Україна опи-
ниться у смертель-
ній небезпеці, ко-
ли на неї полізуть 
путінські виродки, 
на їхньому шляху 
постануть молоді 
люди України – лю-
ди, які вже відчули 
смак бути ГРОМА-

ДЯНИНОМ, а не бидлом. Серед тих, хто взяв 
до рук зброю, є і такі, що навіть у тиру не 
стріляли. Та за кілька днів навчаються за-
хищати рідну землю і воюють не гірше вій-
ськовиків Збройних Сил та інших силових 
відомств. Вони народилися і зросли вже в 
державі Україна, принаймні виховували-
ся в ній. І дорожать її честю, незалежністю.

Ми багато говоримо про подвиг наших 
дідів і батьків у роки Другої світової, які 
за кожен клаптик своєї землі готові були 
вмерти. А хіба наші солдати, офіцери інакше 
чинять? Наприклад, серед 40 вояків 25-ої 
окремої повітряно-десантної бригади ба-
гато хто, як і їхні діди та прадіди у грізному 
1941-му, пішли боронити рідну землю за по-
кликом серця. За словами керівника штабу 
національного захисту Дніпропетровської 
області Юрія Берези, у літаку було багато 
добровольців, які самі, не чекаючи пові-
сток, прийшли до військових комісаріатів 
з проханням призвати їх до війська.

І це при тому, що протягом усього часу 
існування України як незалежної держави 
у нас практично не велася як слід патріо-
тична робота, жодна структура не пере-
ймалася військово-патріотичним вихован-
ням підростаючого покоління, а сама армія 
перебувала у стані падчерки, її розкрадали 
негідники в генеральських погонах і про-
сто пройдисвіти, кількість яких останнім ча-
сом множилася в геометричній прогресії.

24 серпня – День Незалежності України             УУУУУУУУУУУУкккккккккрррррррааааааааїїїїїїїїннннннииии        УУУУУУУУУккккккккрррррррррррррррраааааїїїннннннннииии                           

БББББаааааггггггааааааттттттттоооооооо  ммммммммммммооооооооллллллллллллллооооооооооооодддддддддддддддддииииииииииххххххххххх уууууууууууууккккккккккккрррррррррррррраааааааааїїїїїїїїїїїїїїїїїннннннннннннннццццццццццццццццццііііііііііііівввввввввввввв,,,,,,, яяяяяяяяяяккккккккккккіііііііііііі  ггггггггоооооооорррррррррррроооооооооооююююююю сссссссссттттттттттаааааааааалллллллиииииииии ннннннаааааа  зззззззааааааххххххиииииииисссссссссттттт
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ДО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 ДОЛУЧИЛОСЯ І ТСО УКРАЇНИ
За роки Незалежності виникли сотні 

різних громадських організацій, серед 
яких є чимало тих, які основною метою 
свого існування проголосили «виховання 
у молоді патріотичних переконань, готов-
ності до захисту Батьківщини». Почепивши 
генеральські погони, ватажки деяких з них 
полюбляли з’являтись на телеекранах, різ-
них урочистостях, закликаючи українців 
«бути готовими до захисту України». Але 
настав час «Х» - час, коли кожен з нас – в 
тій чи іншій мірі – має відповісти на дуже 
просте запитання: ти українець чи просто 
мешканець цього краю? 

І щезли з телеекранів самопроголошені 
полководці без війська, серед яких було і 
по сьогодні є чимало таких панів, які ніко-
ли не мали жодного підлеглого або ж «ко-
мандували» продовольчими та продукто-
вими складами, всіляко об’їдаючи солдата. 
Притихли. Вичікують, куди воно поверне. 

 У формуванні підрозділів Національної 
гвардії, батальйонів територіальної обо-
рони, мета яких – гідна відсіч бойовикам , 
беруть участь органи влади, пересічні гро-
мадяни. Не залишилось осторонь цієї важ-
ливої справи і оборонне Товариство. За 
словами Юрія Чижмаря, відповідального 
за військово-патріотичну роботу в нашій 
організації, за сприяння ТСОУ пройшли 
підготовку чимало бійців, які відправились 
на схід і сьогодні беруть активну участь в 
антитерористичній операції.

- Це – різні люди, - говорить Юрій Іва-
нович. – Проте воюють добре, чому є 
безліч прикладів.

Тарас Ковалик, з яким я познайо-
мився у Центральному військово-ме-
дичному клінічному центрі Міністер-
ства оборони, один з них. Він – ровес-
ник нашої Незалежності.

- Народився я і виріс у славному міс-
ті Тернополі, - розповідає хлопець. - По 

закінченні 
універси-
тету мав 
непогану 
роботу і 
с т а б і л ь -
ний заро-
біток. Та 
ко л и  н а 
сході по-
ч а л и с я 
бойові дії, 
зрозумів: 
моє місце 
серед тих, 
хто воює 
з ворога-

ми України. Після інтенсивної військової 
підготовки на базі Товариства сприяння 
обороні України разом з іншими своїми 
побратимами поїхав на Луганщину. 

Там Тарас воював у складі батальйо-
ну «Айдар». Під час зачистки міста Щастя 
дістав важке поранення. Але ніскільки не 
шкодує, що не відсиджувався у ресторані, 
де працював менеджером.

- Не засуджую тих, хто робить вигляд, 
що нічого надзвичайного в нашій країні 
не відбувається, - продовжує хлопець. 
– Але як я міг спокійно ходити Хреща-
тиком, пити пиво у пабі, коли в цей час 
гинуть мої співвітчизники, коли у мене 
хочуть відібрати мою державу, перетво-
рити мене у малороса? 

«ВОЮЄМО ЗА МАЙБУТНЄ 
 ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ…»

Двадцять три роки існування України як 
держави, попри всі проблеми та негаразди 
у її розбудові, все ж не минули безслідно. 
Тому, хто скептично поставиться до мого 
твердження, раджу поспілкуватись з мо-
лодими людьми, які встигли понюхати, як 
і їхні діди та прадіди, пороху. Особливо з 

тими, хто без примусу одягнули армійські 
однострої, перед цим ще й придбавши їх 
за свої кровні. Вони не уміють гарно гово-
рити, розповідаючи про події, безпосеред-
німи учасниками яких були, у тому, що до-
бровільно пішли воювати, не бачать нічого 
героїчного. Але вони – Герої.

Я спілкувався з десятками учасників ан-
титерористичної операції – солдатами і 
офіцерами Збройних Сил, Національної 
гвардії, батальйонів «Айдар», «Донбас», 
«Азов», територіальної оборони.

Наприклад, з Володимиром Чубиком – 
жителем Житомирщини. Йому – за трид-
цять. На початку 2000-х відслужив у вій-
ськах ППО, потім одружився, працював 
у Дніпропетровську на м’ясокомбінаті. А 
ще – з дружиною Аллою виховував сина 
Владислава.

- Коли дивився телевізійні репортажі з 
району бойових дій, у мене, повірте, серце 
кров’ю обливалося, - говорить Володя. – А 
коли побачив поховання наших військови-
ків, що потрапили в засідку, вирішив: моє 
місце там, серед наших солдат і офіцерів.

Наступного дня чоловік прийшов до 
райвійськкомату і написав рапорт з про-
ханням призвати його до Збройних Сил.

- Хочу захищати Україну, - лаконічно 
пояснив своє рішення офіцерам військо-
вого комісаріату.

І Володимир Чубик – солдат одного з 
підрозділів 25-ої механізованої бригади -  
захищав її. В бою під Слов’янськом отри-
мав поранення, але, зціпивши зуби і само-
стійно перебинтувавши рану, не випускав 
з рук автомата, доки підрозділ виконував 
завдання з блокування терористів.

…За останні 40 років подільське село 
Яланець не понесло, висловлюючись вій-
ськовою термінологією, жодної бойової 
втрати. В Афганістані воювали 5 яланець-
ких хлопців, але всі повернулись додо-
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му живими і здоровими. Події на Донбасі 
все ж не обійшли моїх земляків: влітку на 
сільському кладовищі поховали Вікто-
ра Саванчука – 21-літнього військови-
ка-контрактника. 

Андрію Т.(прізвища хлопця не нази-
ваємо) – 22 роки. Та не зважаючи на 
молодість, він донедавна керував при-
ватним підприємством, де працювали 
25 робітників. Мав пристойний заробі-
ток, автомобіль і зводив власну хату в 
одному із сіл Вінниччини. Коли поча-
лися події на Сході, поїхав до військко-
мату, сказавши підлеглим, що «збира-
ється на війну». Сьогодні Андрій про-
ходить службу у складі десантного 
підрозділу на Луганщині і вважає, що 
«не даремно їсть солдатський хліб», 
натякаючи на успіхи у виконанні бо-
йового завдання.

- Найбільша цінність – людське життя, 
але я намагаюсь не думати про смерть, - 
каже він. – Хай краще гине оця вся погань, 
що прийшла до нас, як сарана на поля. Як 
сарану я її нищу і нищитиму. І рука моя ще 
жодного разу не здригнулася …

Жоден з моїх 
співрозмовни-
ків, які всі діста-
ли поранення, у 
тому числі і над-
звичайно важкі, 
не пожалкував, 
що пролив кров, 
більш того, дех-
то планує повер-
нутись назад, на 
передову.

Чому? Що зму-
шує українців 
смертельно ри-
зикувати своїми 

життями? Адже прекрасно розуміють, 
що статус учасника бойових дій не зро-
бить їх заможними людьми, тим більш, 
що відповідний закон виконуватиметь-
ся на 40-50 відсотків, а бойові нагороди, 
яких їх можуть удостоїти, теж не дають 
великих привілеїв.

Цим запитанням  задавався до спілку-
вання з Тарасом Коваликом, Володимиром 
Чубиком та десятками інших їхніх бойових 
побратимів. І не знаходив відповіді. А після 
знайомства з цими хлопцями знайшов. Я 
зрозумів, що вони не хочуть повернення 
до колишньої імперії, не наживши ніяких 
статків і маючи багато справедливих пре-
тензій до своєї держави, вони захищають її 
свідомо: хочуть жити у своїй хаті, де «своя 
правда, своя воля» 

Не можу не пригадати Героїв Крут. Так, 
різні часи й епохи, абсолютно відмінні 
історичні реалії. Але є багато спільного. 
Сьогодні, як і у ті далекі 20-ті роки, зно-
ву на карту поставлено саме існування 
незалежної держави України. Знову той 
же ворог. З тією лише відмінністю, що 
то була ленінська Росія, а сьогодні – пу-

тінська. Але така ж зла, підла і цинічна, 
яка задля знищення України ладна ви-
користовувати останніх покидьків, яких 
ще вчора переслідувала за кримінальні 
злочини, а сьогодні ліпить з них націо-
нальних героїв.

Нині, як і тоді, на її захист теж ста-
ли молоді люди, хай і трішки старші за 
київських студентів та гімназистів. Тоді 
ровесники багатьох українців програ-
ли свій останній бій. Їхні нащадки свято 
вірять, що цього разу свій Бій українці 
виграють. Впевнений: сьогоднішні події 
мають увійти в підручник з історії Украї-
ни. Хай підростаюче покоління знає ге-
роїв – тих, хто відстояв їхню рідну зем-
лю, давши змогу жити не в «братській 
Україні», а у незалежній Українській дер-
жаві, вивчати власну історію за правди-
вими книжками, а не написаними крем-
лівськими псевдоісториками.

Україна вже ніколи не буде тією Укра-
їною, якою ще зовсім недавно знали її в 
Росії. Ні, ми не дивитимемось на Росію як 
на ворога. Ми дивитимемось на неї з біль-
шим почуттям власної гідності, гордості за 
свою національність, за те, що повстали і 
прогнали покидька-президента.

А ще я переконаний, що тепер ми по-
іншому дивитимемось на Українське вій-
сько, інакше визначатимемо його роль в 
питанні національної безпеки, в нас, наре-
шті, прокинеться гордість за нашу армію. 
Українську армію.

Це за вільну УКРАЇНУ, УКРА-
ЇНСЬКИЙ НАРОД гинуть сьо-
годні його кращі сини, вони, як 
писав Василь Симоненко, від-
літають у далекий вирій бі-
лими лебедями. Пам’ятаймо 
про них!

 Сергій Зятьєв
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Очима очевидця

В два часа ночи команда волонте-
ров во главе с руководителем об-
луправления молодежи и спорта 
Александром Куксой выехала в 

Дебальцево, где расположилось одно из 
подразделений нашого родного 27 арт-
полка. С собой взяли скарб, который со-
брали небезразличные сумчане для нашей 
Армии, и аппаратуру для концерта.

Харьковская трасса давала о себе 
знать, чувствовалось, что мы едем на Дон-
басс, где идут боевые действия - начали 
появляться посты с проверками багажа, 
цели поездки, паспортных данных. Про-
ходили мы их быстро, может из-за того, 
что наш водитель Андрей многих ребят 
на постах знал по имени-отчеству. Кстати, 
профессиональному водительскому делу 
его научили еще досаафовские, опытные и 
умелые инструктора. На постах он узнавал 
свежие новости об АТО, и о том, что нас 
ожидало в пути. А приветствием служила 
знакомая нам всем фраза «Слава Украи-
не!» с ответом «Героям Слава!»

Андрей вез в очередной раз партию 
бронежилетов и касок вместе с другим 
имуществом, приобретенным нашими 
парнями, которые лет десять как выехали 
на ПМЖ в США. Но где бы ни жили наши 
земляки, душа у них болела за Украину и 
они чем могли помогали своим согражда-
нам, защищающим страну.

При въезде в Славянск сразу видны 
места боев. Это развалины укрепрайо-
нов сепаратистов на въезде в город. Во-
круг все разрушено до неузнаваемости 
- магазины, жилые дома, предприятия. 

После АТО будет много работы по восста-
новлению не только города Славянска, но 
и всех разрушенных городов Донбасса.

Заметно было, что работали наши вой-
ска по конкретным объектам, где находи-
лись штабы сепаратистов и позиции бо-
евиков.

По дороге на Дебальцево все чаще на-
чала встречаться военная техника. Не-
сколько мостов на пути были разрушены 
снарядами или подорваны боевиками 
так называемой ДНР. Но умелыми руками 
военных строителей они восстановлены 
для проезда транспорта. Навстречу по-
падались машины с беженцами, которые 
выезжали семьями из зоны АТО. Судя по 
карте, мы уже находились непосредствен-
но в зоне боевых действий, а эта дорога 
была как бы коридором между войной и 
миром. Мирным и воюющим Донбассом…

Когда до Дебальцево осталось пару ки-
лометров, мы свернули с трассы и поеха-
ли по проселочной дороге в расположе-
ние 5 артбатареи. На подъезде к ней на-
чали встречаться разведдозоры. Охрана 
подразделения была на высшем уровне, 
это я заметил как кадровый, в недалеком 
прошлом, военный.

Забегая наперед скажу, что сепаратисты 
обещают более ста пятидесяти тысяч долла-
ров за уничтожение этого подразделения. 
Видать, ребята работают отлично, коль в та-
кой гонорар оценен наш Сумской артполк. 

В расположении нас как родных бра-
тьев встретили загорелые, порядком устав-
шие от войны ребята. Сразу была предло-
жена свежеприготовленная на дровах от 

использованных боеприпасов еда - суп, 
плов и чай. Условия, конечно, не домашние, 
но пища была вкусная. Молодцы, ребята!

Сразу видно, что наши волонтеры здесь 
частые гости. Было приятно узнать, что 
Сумская область находится в авангарде 
волонтерской деятельности по обеспече-
нию наших военных в зоне АТО. Радовало 
всех нас, что народ и армия едины, осо-
бенно в этот тяжелый час. Ведь мы делаем 
одно святое дело по защите своей земли, 
родной Украины от всякой нечисти. Прав-
да, на солдат и офицеров ложилась осно-
вная работа, связанная с жизнью и смер-
тью. Но и мы привезли от Слобожанщины 
боевой дух, а также передачи от родных 
и близких им людей. И, конечно же, по-
желания долгожданного мира на этой 
выстраданной и измученной от правле-
ния «Золотого Батона» земле.

Зампотех Александр распределил 
привезенный волонтерами багаж. Мно-
гие коробки были с надписями, они ушли 
по прямому назначению к адресату. Осо-
бенно были рады служивые привезенным 
качественным наборам ключей. В личном 
разговоре зампотех сказал мне, что в на-
чале всех этих событий у него в арсенале 
числился только разводной ключ, да и тот 
ржавый. А теперь у него было все необхо-
димое для ремонта, даже сварка и свое пе-
реносное, так нужное в полевых условиях, 
электричество. И все в рабочем состоянии.

Очень понравился бойцам красочный 
дипломат, изготовленный настоящим умель-
цем. Когда его открываешь, то видишь, что 
весь этот чемоданчик начинен множеством 

два часа ночи команда волонте-
б

После АТО будет много работы по восста- использованных боеприпасов еда - суп, 

Народ і армія єдині! Сьогодні це гасло, яке знайоме нам ще з радянських 
часів, набуло нового сенсу і глибокого практичного наповнення. В 

цьому переконався активіст Товариства, наш постійний дописувач Володимир 
ЩЕГЛОВ, який у складі волонтерської команди відвідав бойові позиції вояків 
сумського артилерійського полку

арод і армія єдині! Сьогодні це гасло яке знайоме нам ще з радянськихНа
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розеток. Тут же запустили генератор, под-
соединили основной шнур и облепили это 
ноу-хау «мобилками». Сразу за один заход 
половина подразделения могла зарядить 
свои мобильные телефоны и связаться с 
родными и близкими, не ожидая своей оче-
реди и экономя ресурс генератора.

Прошло всего четыре месяца, но это 
уже совсем другая, новая, возрождающа-
яся украинская армия. Правда, очень хо-
чется бойцам, чтобы вышестоящие началь-
ники не так нагло врали и не так масш-
табно воровали. В один голос и в разных 
подразделениях все твердили, что обе-
щало правительство добавить денежное 
довольствие, так сказать боевые, но все 
это оказалось пустыми словами. Как была 
зарплата копеечная, так и осталась. 

А вот с питанием уже больших нарека-
ний нет. Сухие пайки, наконец-то, пошли 
от нашего производителя и довольно-таки 
съедобные и вкусные. На всем написано, 
что продукт украинский и без ГМО.

В процессе общения мы договорились, 
что дадим концерт не только для наших 
сумских ребят, а и для «соседей» из 26 Бер-
дичевского артполка. Дело в том, что когда 
приезжали к ним артисты выступать, они 
любезно приглашали наших побратимов. 
Вот и мы решили выступить на их террито-
рии. Так сказать, от нашего стола - вашему!

Концерт на открытом воздухе удался 
на славу, аплодировали нам не только 
солдаты и офицеры, а и уходящие с боевых 
позиций реактивные снаряды, которые 
уносили свои боевые части на головы се-
паратистов и наемников, пришедших без 
разрешения в наш дом с Севера с оружием 
в руках. Никого не оставила равнодушным 
песня "Эх, бросала меня жизнь", которую 
я посвятил своему боевому другу афган-
цу Олегу Ивановичу Михнюку, погибшему 
на Луганской земле несколько дней назад 
от рук бандитов, прикрывая отход товари-
щей от наседающих врагов. Олег во время 
Майдана возглавлял 8-ю Афганскую сотню, 

а в восьмидесятых вое-
вал в Афганистане, был 
не раз ранен, награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды. А погиб, защи-
щая свою родную Укра-
ину от «братьев-славян». 
Песня эта была написа-
на мной 14 лет назад, но 
стала актуальна лишь 
сейчас. Не зря говорят, 
что с нашей стороны по-
гибают лучшие парни, а 
с той стороны - вся по-
гань, не нужная Путину 
и их обществу, как рако-

вая опухоль. 
Самым главным для меня в этой поезд-

ке было общение. Ребята рассказывали 
разные истории - не выдуманные, а про-
исшедшие на этой войне. 

Много пришлось услышать небылиц  
«о зверствах бандеровцев». Что, мол, эти 
самые «бандеровцы» очень любят кушать 
детей и особенно их печень. Однажды 
подъезжает машина к блокпосту, а из неё 
выскакивает женщина и кричит: "Я с деть-
ми еду, со мной делайте что хотите, но де-
тей не ешьте, Христом Богом прошу…" У 
наших военнослужащих от услышанного 
волосы дыбом встали на голове. Как же 
человека напичкали пропагандой! И ведь 
это факт из реальной жизни. Так что укра-
инским средствам массовой информации 
есть над чем работать.

А вот еще. Проезжая через блокпост на 
старой «шестерке», пожилые люди увиде-
ли, что сушатся на веревке новые трусы и 
носки. Спрашивает бабулька: "Сынок, а ку-
да вы деваете деток, чьи трусы висят?" На 
что боец, который служил до АТО на Яво-
ривском полигоне, на чисто львовском го-
воре возьми да и ляпни: "Їмо!" Бабушку еле 
откачали, а деда так и не смогли оторвать 
от руля. Потом молодой боец в оправда-
ние чуть ли не донага раздевался и на се-
бе показывал, что трусы и остальное по 
размеру - его. А передала ему через во-
лонтеров ненька со Львовшины, вместе с 
другими вещами. 

Немало и поучительных историй. Еха-
ли наши сумские ребята на боевую пози-
цию. На дороге видят бронежилет почти 
новенький. Никого рядом не обнаружив, 
так и уехали, не забрав его. Назад едут че-
рез день, опять лежит он, но уже в другом 
месте. А на том месте, где раньше был - лу-
жа крови, смешанная с пылью. Наверняка, 
это был «сюрприз» и кто-то подорвался, 
взяв его в руки…

Был и такой случай. Идет колонна, все 
строго следуют друг за другом. Но один 

решил обогнать колонну на своем БТР. На 
одном из участков вскакивает в лужу с во-
дой и… подрывается. Колеса уехали в сто-
рону, а ребят выкинуло за несколько ме-
тров от боевой машины, контузив почти 
всех. Это была ловушка, умело сделанная 
на ровной дороге при одной лишь яме, 
наполненной в жару водой, профессио-
налом-противником.

Ребята снова вышли на разговор о де-
нежном финансировании в армии. Все се-
товали, что скоро школа и детки пойдут 
на учебу. А отцы на войне и помочь да-
же финансово не могут. Водитель Павел 
сказал: «Деньги заработанные есть на бу-
маге, да в кармане я их не вижу. - И доба-
вил. - А что, если поступит команда "Дайте 
огня!", а мы им: "Приходите завтра. Дадим, 
когда деньги выплатят, заработанные 
кровью и потом, вдали от родных и близ-
ких". Да ведь так никто не сделает - ни 
солдат, ни офицер. Все желают лишь од-
ного, чтобы АТО быстрее закончилась и 
наступил мир в нашей Украине».

Но самый главный вывод для меня из всех 
встреч - боевой дух на высоком уровне! Уве-
рен, будет у нас армия, оснащенная новей-
шим вооружением, которая в любых усло-
виях сможеть защитить свой народ, Киев-
скую Православную Русь. Для этого есть все 
предпосылки и условия. Всего за четыре ме-
сяца наша украинская армия из больной и 
хилой стала сильной и мощной структурой, 
благодаря не только солдатам и офицерам, 
а и простым, гордым и свободолюбивым 
людям нашей матушки Отчизны.

Уезжаем из зоны АТО, а гордость пере-
полняет душу, когда на каждом блокпос-
ту мы говорим друг другу: "Слава Укра-
ине!" и в ответ слышим: "Героям Сла-
ва!" Ради этого стоит жить и работать на 
благо новой, не зажравшейся, не клано-
вой и олигархической, а доступной все 
простым гражданам Украины. Это чув-
ство неописуемое. Свою неньку-Украину 
мы никому не дадим топтать грязными 
сапогами северного соседа. 

На то мы и украинцы, гордый и 
свободолюбивый народ. Любящий серд-
цем, трепетно и с открытой душой свой 
национальный флаг, герб и свой гимн. В 
этом кроется вера, надежда и любовь!

А как воспитаннику ДОСААФ, акти-
висту ОСО Украины мне было прият-
но узнать, что многие военнослужащие 
получили первичное обучение и вос-
питание именно в оборонном Обще-
стве и благодарны ему за науку. А это 
значит, что школа досаафовского "по-
кроя", теперь ОСО Украины, правильно 
воспитывала и воспитывает достойных 
защитников Отечества.
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Згадаймо поіменно

Д
олі людські…

У всіх вони складаються по-
різному, кожен, підсумовуючи 
прожиті роки, оцінює їх на свій 
лад: одні із жалем, інші з гордіс-
тю, хтось хотів би переписати 

окремі життєві сторінки, а комусь взагалі 
байдуже до їх змісту. У Мефодія Олексан-
дровича Кошина ніколи не виникало ба-
жання щось змінити у своєму минулому.

- Намагався жити так, щоб ні перед 
Богом, ні перед людьми та власною со-
вістю не було соромно, - зізнався якось 
рідним. - Чи вдалося – не мені судити…

Народився він у селі Жадень, на Рівнен-
щині, у далекому 1928 році, коли над цим 
поліським краєм володарювали поляки. До 
початку війни хлопчина встиг закінчити 4 
класи місцевої школи.

Влітку 1941-го (на той час Рівненщина 
уже була у складі Української РСР) батько 
пішов боронити рідну землю від фашист-
ської навали і всі клопоти по господарству 
лягли на плечі підлітка: матері він став пер-
шим помічником, а молодшим братикам – 
татом: носив з лісу і рубав дрова, виконував 
інші господарські роботи.

Хатинь, Лідіце, Орадур – назви цих на-
селених пунктів, спалених гітлерівцями, 
відомі в усьому світі. Така ж доля спітка-
ла і Жадань – фашисти, правда, пощадили 

його мешканців. Проте їм довело-
ся викопати землянки і в них жити.

- Батько не любив розповідати 
про ті часи, - говорить перший за-
ступник голови ТСО України Сер-
гій Кошин. – Все, що стосувалося 
минулого, пов’язаного з жахіття-
ми війни, доводилося «витягати» з 
нього: вважав, що іншим було ще 
важче і не хотів виглядати таким 
собі скаржником на життя.

Незабаром хлопчина дізнався, 
що неподалік дислокується пар-
тизанський загін і попросився до 
месників. В 1944 році він отримав 
своє перше бойове хрещення, бе-
ручи участь в рейді на Волинь, а 
потім і на окуповану німцями Поль-
щу. Як згадував Мефодій Олексан-
дрович, не раз доводилося брати 
участь у сутичках з гітлерівцями та 
поліцаями, часто доходило до за-
пеклих боїв. Хоча партизани як мо-
гли берегли хлопчину, проте і йому 

довелося, як мовиться, понюхати пороху.
Загін дійшов аж до річки Стир, коли до 

штабу надійшла радіограма, згідно з якою 
усіх підлітків та тих, у кого залишилися чо-
тири і більше неповнолітніх дітей, належа-
ло відправити по домівках.

Тож всі юні партизани, для яких війна 
скінчилася, поверталися до місць прожи-
вання. Коли мама, менші брати побачили 
знесиленого, геть обірваного Мефодія, їх-
нім радощам не було меж.

- Після визволення Рівненщини від ні-
мецьких фашистів тата мобілізували до 
Радянської Армії, - продовжує Сергій Ме-
фодійович. – Причому з власними волами 
і возом, направивши для служби в обоз. 
Разом з іншими бійцями він забезпечував 
провіантом фронтові частини, які продо-
вжували просуватися на Захід, очищаю-
чи українську землю від гітлерівців. Коли 
якось обоз під’їхав до однієї з переправ 
через річку Прип’ять, на возі Мефодія 
залишався лише один ящик… американ-
ського сала. За наказом командира його 
переклали на іншу повозку, а хлопця від-
правили додому.

- Ще встигнеш повоювати, - сказав офі-
цер, прощаючись. 

Сім’я знову неабияк зраділа раптовій по-
яві сина і брата. Та радість перебування в 

родинному колі тривала недовго: напри-
кінці 1944-го його знову призвали до вій-
ська. Перед тим, як відправити на фронт, 
новобранців зібрали у Висоцькому ра-
йонному військовому комісаріаті, звідки, 
після відповідного інструктажу, у власній 
одежині і з власними харчами відправили 
до Великих Озер – сусіднього села. А звід-
ти - у розпорядження Рівненського об-
ласного військкомату. Потім подальший 
шлях юнака проліг до військової частини, 
яка знаходилась у далекій Марійській Ав-
тономній Республіці. Добирались у ваго-
нах-теплушках.

- Коли батько зі своїми товаришами-
земляками дісталися місця призначення, 
виявилося, що під словом «частина» ро-
зумілися кілька будиночків для офіцерів 
і землянка для рядових солдатів, - посмі-
хається Сергій Мефодійович. – Новопри-
булим відразу видали зброю, обмундиру-
вання і вони прийняли присягу. Розпо-
чався курс молодого бійця, після чого їх 
посадили у такі ж вагони-теплушки і по-
везли до монгольського кордону. Виса-
дившись, вони пішки здолали майже 500 
кілометрів пустелі, щоб досягти Маньчжу-
рії. По дорозі до неї дізналися про оголо-
шення СРСР війни Японії.

Рядовому Кошину випало служити в 
дивізіоні 76-мм гаубиць, який спільно з 
іншими частинами і з’єднаннями тіснив 
ворога аж до Тихого океану. Не перепо-
відатимемо весь бойовий шлях солдата 
Мефодія Кошина, а скажемо лише, що ві-
йна для закінчилася в Порт-Артурі. Але 
солдатський однострій зняв аж у 1951 
році. До рідної домівки, де мама вже ви-
плакали всі очі в очікуванні старшого си-
на, добирався більше місяця. Діставшись 
рідного Полісся, побачив у хаті і бать-
ка, Олександра Дмитровича, який після 
демобілізації очолив місцевий колгосп.

Після війни Мефодій Олександрович 
працював у сільському господарстві, зо-
крема, в 1961-1991 роках очолював колек-
тивне господарство! Разом з дружиною ви-
ховали двох доньок і сина Сергія.

- Серце тата перестало битись кілька 
років тому, а матері ще раніше, - каже Сер-
гій Мефодійович. – Мені дуже не виста-
чає батьків. Хоча і самому довелося бага-
то чого побачити на життєвій ниві, інколи 
здається, що, порадься я з ними, в тій чи 
іншій ситуації прийняв би інше, більш ви-
важене рішення. 

Від українського Полісся – до Порт-Артура родинному колі тривала недовго: напри-я – до Порт-Артура
Продовжуємо розповідати про фронтовиків 

Ві ї
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Офіцерська 
династія

В далекому 1898 році в сім'ї Аркадія 
Пустолякова, яка проживала в селі Попів-
ка В’ятської губернії, народився син Дми-
трик. Хлопчина з самого дитинства звик 
до селянської праці, допомагаючи батькам 
поратись по господарству.

- На жаль, я не знаю чим мій дід займав-
ся до початку Великої Вітчизняної війни, 
- говорить його онук Дмитро Пустоляков 
– заступник голови Київської обласної ор-
ганізації ТСО України. – Скоріш за все, пра-
цював у місцевому колгоспі. 

З перших днів гітлерівської навали дід 
Дмитро, як потім розповідала ба-
буся, пішов на фронт. І не повер-
нувся: він загинув, обороняючи 
Сталінград. Сталося це в 1943 році.

Батько мій, Аркадій, син Дми-
тра Аркадійовича, був призваний 
восени 1940 року до лав Червоної 
Армії. Служити випало на прикор-
донній заставі «Підкеранта» на те-
ренах Карело-Фінської РСР. Там, 
на кордоні, і застала його війна.

Влітку 1941-го прикордонники 
увійшли до складу 14-ої армії Ка-
рельського фронту. Тато був учас-
ником Мурманської військової операції, обо-
роняючи місто від гітлерівців. Саме 142 стрі-
лецька дивізія, у складі якої він воював, зірвала 
плани фашистів щодо захоплення Кольського 
півострова. У 1942 році Аркадія Пустолякова 
перевели до розвідувального взводу.

Мій батько багато разів ходив за «язи-
ком», доставляючи у розташування наших 
військ навіть штабних офіцерів вермахту!

Довелося Аркадію Дмитровичу звільня-
ти міста і села України. В боях за Ізмаїл був 
важко поранений і потрапив до госпіталю. 
День Перемоги зустрів на Одещині, де зго-
дом і одружився на місцевій красуні Лідії!

Після війни він закінчив військове учили-
ще і продовжував службу в Радянській Ар-
мії. У 1961 році звільнився. У званні майора.

Ордени Червоної зірки і Вітчизняної ві-
йни 2-го ступеню, медалі «За відвагу», «За 
бойові заслуги» – ось не повний перелік 
нагород, якими держава оцінила внесок 
Аркадія Пустолякова в перемогу над фа-
шистською Німеччиною.

Справу батька продовжив син Дмитро, 
який теж став офіцером. .

Заступник командира роти з політич-
ної частини – перша його посада. Служив 
у ракетних військах стратегічного при-
значення, полки яких розташовувалися у 
Московському та Одеському військових 
округах. Відслужив 27 років і у 1999 році 
звільнився в запас з посади заступника 
начальника об’єднаного навчального ав-
томобільного центру і працевлаштував-
ся у Центральний комітет ТСО України.

Дорогою батька пішли й сини – Олек-
сандр, Аркадій та Євген. Олександр закінчив 
Київський військовий інститут Сухопутних 
військ і Миколаївський педагогічний універ-
ситет. По звільненні з армії працював у Ми-
колаївській обласній організації заступни-
ком голови, а в 2012-му очолив її колектив.

Аркадій та Євген закінчили Львів-
ський військовий інститут при Націо-
нальному політехнічному університеті 
«Львівська політехніка», після чого офі-
церську службу розпочали в одному з 
навчальних закладів, де готували для 
війська автомобілістів. Сьогодні обидва 
обіймають відповідальні посади в Гене-
ральному штабі ЗС України.

«Батько 
добровольцем 

пішов на фронт!»
- Мій дід, Микола Пилипович, і батько, Ми-

кола Миколайович, народилися та виросли в 
Києві. Проживали  на Соломянці, в районі за-
лізничного  депо, -  розповідає заступник го-
лови Київської міської організації ТСОУ Воло-
димир Бузько. - Дід працював ковалем, бать-
ко, підрісши, теж продовжив його справу.

Під час громадянської війни дід воював 
у лавах Червоної армії, а коли почалася Ве-
лика Вітчизняна,  його через поважний вік 
до війська не призвали, хоча він і рвався – у 
буквальному смислі цього слова – на фронт.

Як працівник залізниці мій тато мав 
так звану «бронь», яка убезпечувала  від 
фронту. Але йому, як він потім розпові-
дав, соромно було відсиджуватись в ти-
лу у той час, коли на підступах до столи-
ці України гинули його однолітки. Тому, 
проявивши наполегливість, влітку 1941-
го батько все ж пішов на фронт. А неза-
баром у місто увійшли німці…

 До речі, у мого тата було ще чотири 
брати і всі вони воювали на фронтах Ве-
ликої Вітчизняної. Жоден з них не повер-
нувся до рідної домівки…

Сімдесят років минуло відтоді, а я і до-
сі пам’ятаю той день, коли тато прийшов з 
фронту. Без однієї ноги, але щасливий, що 
повернувся до своєї родини. Я, малий, за-
спокоював тата, як міг, мовляв, нічого страш-
ного, що немає ноги, вона скоро виросте…

З його розповідей  знаю, що довелося 
йому повоювати на різних фронтах, при 
визволенні Білорусі дістав поранення. 
Демобілізувався у званні капітана. 

Незважаючи на важке каліцтво, бать-
ко тривалий час працював у райсобезі 
Залізничного району міста Києва стар-
шим інспектором. Помер у 1992 році

Я пишаюся тим, що мій батько, Бусько 
Микола Миколайович, в роки війни вою-
вав,  зробивши вагомий внесок в розгром 
найлютішого ворога  людства – німецько-
го фашизму. Впевнений, що за спини своїх 
бойових побратимів він не ховався. Орден 
Червоного Прапора, два ордени Червоної 
зірки,  дві медалі «За відвагу» і три медалі «За 
бойові заслуги» - краще тому підтвердження.

 З синами фронтовиків спілкувався 
Сергій Зятьєв

Довелося Аркадію Дмитровичу звільня- «Б
- батьків працівників оборонного Товариства України



№ 3(15) 2014 10

Ювілей

Складові їхнього успіху – організаторські здібності керівників 
осередків, уміння працювати з людьми і відсутність плинності кадрів

Витоки Волинської обласної 
організації сягають 1944 року: 29 
серпня на підставі постанови Ради 
Міністрів Української РСР було 

сворено Волинське організаційне бюро 
Тсоавіахіму. Очолив його А. Синяков. 

Новос творена с трук т ура пере-
ймалася в основному питаннями, 
пов’язаними зі створенням первинних 
осередків в трудових колективах та на-

вчальних закладах. А 
ще – розмінуванням 
визволеної території.

-  Активістам То-
вариства доводило-
ся також проводити 
роз’яснювальну ро-
боту серед населен-
ня краю, пояснюю-
чи людям мету ново-
створеної організації, 
суть тих завдань, які 
належало їй вирішу-
вати,  -  розповідає 
голова Волинської 
обласної організації 
ТСО України Володи-
мир Запорожченко. 
- Під керівництвом 
найбільш енергій-
них активістів ство-

рювалися військово-технічні гуртки і 
спортивні секції, налаштовувалася на-
вчально-матеріальна база, проводи-
лись спортивні змагання.

Волинська організація Тсоавіахіму про-
існувала до травня 1948 року, а потім роз-
ділилася на дві самостійні організації – 
Добровільне товариство сприяння армії 
(ДТСАРМ) та Добровільне товариство спри-
яння авіації. Через 3 роки вони об’єдналися 

в Добровільне товариство сприяння армії, 
авіації і флоту України (ДТСААФ), яке очо-
лив Євстафій Олексійович Юкіш.

У 1953 році на Волині існувало 2 250 на-
вчальних груп, курсів, гуртків і спортив-
них команд, було проведено понад 300 
воєнізованих походів, майже 600 змагань 
з кульової стрільби. Для чого наводжу ці 
цифри? Щоб читач краще зрозумів, як на-
полегливо працювали волинські оборонці 
в тих складних повоєнних умовах.

Чим впевненіше почувалася країна-пе-
реможниця у Другій світовій війні, тим міц-
ніше ставала і Волинська оборонна органі-
зація. Це було видно і неозброєним оком: 
зводилися навчальні заклади, поліпшува-
лася їх навчально-матеріальна база,  тех-
нічні парки поповнювалися новими авто-
мобілями. З кожним роком збільшувалася 
і кількість юнаків, підготовлених за різни-
ми спеціальностями для потреб Збройних 
Сил СРСР.

НЕ РОЗГУБИЛИСЯ У 
СКЛАДНИЙ ЧАС

З проголошенням Україною незалежності 
і реорганізацією ДТСААФ у Товариство спри-
яння обороні України для останнього,  на-
стали нелегкі часи. Основна причина – від-
сутність фінансування з боку держави. Стало 
зрозуміло, що треба вчитись працювати за 
новими правилами. 
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Поступово ситуація в обласному осе-
редку Волині покращала, в автошколах 
побільшало слухачів. Особливо тоді, коли 
і фінансово-економічна ситуація в країні 
стала більш стабільною: зросла кількість 
бажаючих придбати автомобілі, а коли 
так, то потрібно було ще й «вивчитись на 
водія». Намітились й інші позитивні мо-
менти в житті оборонців. 

- Сьогодні до складу Волинської облас-
ної організації Товариства сприяння обо-
роні України входить 484 первинних, 7 ра-
йонних, 2 міськрайонні осередки, - продо-
вжує Володимир Іванович. –Як на мене, то 
всі мої колеги вболівають за стан справ, 
намагаючись в силу своїх інтелектуальних, 
фізичних, професійних можливостей по-
кращувати його. В цілому я задоволений 
їхньою роботою. Кращими вважаю Ратнів-
ську районну, Нововолинську міську та 
Луцьку міськрайонну організації. Очолю-
ють їх досвідчені оборонці-керівники Ко-
зинський Сергій Володимирович, Жидков 
Микола Анатолійович та Прокоф’єв Олег 
Сергійович. Ці люди керують не лише осе-
редками, а й спортивно-технічними клу-
бами і автошколами. Зазначені заклади з 
року в рік мають стабільні здобутки. 

Оборонцям краю вдається щороку за-
лучати до навчання в автошколах чимало 
людей. Так, за останні 14 років тут підготу-
вали понад 80 тисяч водіїв, з них майже 3,5 
тисячі для Збройних Сил та інших військо-
вих формувань країни. Незважаючи на те, 
що Міністерство оборони кілька років тому 
відмовилося від послуг навчальних закла-
дів, різкого скорочення слухачів не відбуло-
ся. Більш того, через рік-два вдалося повер-
нутися практично до тієї ж кількості, що була 
за часів співпраці з військовим відомством.

На запитання як цього вдалося досягти, 
Володимир Іванович посміхається:

- Насамперед в організаторських зді-
бностях керівників оборонних осередків, 

навчальних за-
кладів, їхньому 
намаганні не 
просто керува-
ти підлеглими, 
а ще й в умін-
ні знаходити 
спільну мову 
з кожною лю-
диною. Тому і 
розуміють во-
ни своїх керів-
ників, намага-
ючись прино-
сити якомога 
більше корис-
ті колективам, 
у яких працю-

ють. А ще – у відсутності такого явища, як 
плинність кадрів.

Не остання роль належить і умінню 
економно, розумно витрачати кожну ко-
пійку. Наприклад, зароблені гроші вклада-
ємо насамперед у розвиток навчально-ма-
теріальної бази - оснащення навчальних 
аудиторій сучасними мультимедійними 
системами, комп’ютерами, придбання 
транспортних засобів. Нам в потилицю 
дихають чимало приватних структур, які 
тільки і чекають, щоб ми хоч трохи розсла-
бились. Тоді запропонують клієнту умови 
навчання на вигідних умовах. Вони, ці умо-
ви, складаються з двох чинників: якості 
навчального процесу і його вартості. Сьо-
годні поєднувати їх не так просто. 

Організувати стабільну роботу навіть 
невеличкого підприємства за умов не за-
вжди чесної конкуренції здатен лише той 
керівник, який уміє працювати на пер-
спективу, уміє програвати в тактичних 
питаннях, висловлюючись військовою 
термінологією, а вигравати в стратегіч-
них. Такий приклад. Один директор ав-
тошколи зароблені гроші може витра-
тити на преміювання працівників, нама-
гаючись таким чином заробити дешеву 
повагу, а інший, більш мудрий і далеко-
глядний, придбає на них мотоцикла чи 
покладе на депозит закладу. Зібравши не-
обхідну суму, придбає новеньке авто, яке 
приноситиме з часом прибуток. І вже за 
рахунок того прибутку він хоч трішки, але 
зможе підняти заробітну платню людям.

Не можна оминути увагою той факт, на-
скільки шанобливо ставляться тут до ве-
теранів Товариства, які зробили величез-
ний внесок у його розвиток. Це, зокрема, 
директор Камінь-Каширської автошколи 
Домарецький Олександр Павлович, якій 
віддав Товариству 44 роки життя, викла-
дачі Луцької автошколи та Волинського 
обласного СТК Яцюк Володимир Фадє-

євич і Сабош Іван Федорович, майстер 
Рожищенського РСТК Антонюк Валерій 
Володимирович, трудовий стаж яких об-
раховується 30-50 роками!

Ці люди весь свій життєвий, професій-
ний досвід передають своїм молодшим 
колегам, в колективах, де працюють, ко-
ристуються великим авторитетом

Волинська обласна організація ТСОУ ак-
тивно розвиває спорт. В гуртках з радіос-
порту, кульової стрільби і мотоспорту за-
ймаються багато юних волинян, які щоро-
ку беруть участь в змаганнях різного рівня.

За словами Володимира Івановича, 
сьогодні Волиньска оборонна організа-
ція пишається, що під її «крилом» вихова-
но і підготовлено майже сорок кандида-
тів і майстрів спорту. Особлива гордість 
– заслужені тренери України Долинський 
Анатолій Євгенович (радіопеленгація), 
Буренко Анатолій Костянтинович (мото-
спорт), Платонов Олександр Васильович 
(кульова стрільба). Свого часу вони ста-
вали володарями почесних спортивних 
трофеїв, а досягши спортивних вершин, 
почали свої знання, досвід передавати 
підростаючому поколінню. 

Не забувають і про військово-патрі-
отичне виховання молоді. Первинні ор-
ганізації шкіл очолюють викладачі пред-
мету «Захист Вітчизни». Як правило, ці 
люди вболівають за доручену справу, не 
отримуючи з боку держави суттєвої під-
тримки, сіють у їхніх серцях і душах зер-
на патріотизму, любові до рідної землі і 
свого народу. Обласний комітет, прав-
да, намагається хоч якось допомогти у 
розв’язанні їхніх проблем. Наприклад, 
під час проведення військово-спортивної 
гри «Зірниця» виділяється пневматична 
зброя, активісти-оборонці виступають в 
ролі суддів на змаганнях. 

Кращими осередками військово-па-
тріотичної роботи є первинні організа-
ції Берестянської, Луцької школи №2, які 
очолюють Олександр Суханов та Анато-
лій Олькін. Тут є кімнати Бойової слави, 
Куточки ТСО України. Напередодні Днів 
Перемоги перед молоддю виступають 
ветерани Великої Вітчизняної війни та 
Збройних Сил, воїни-«афганці», сьогод-
нішні захисники України. Вони розпові-
дають про фронтові будні, сьогодення 
Українського війська.

Не будемо ідеалізувати волинських 
оборонців. У них, як і у їхніх колег з ін-
ших регіонів України, проблем виста-
чає. Проте вони не впадають у відчай, 
розуміючи, що над їх розв’язанням по-
трібно працювати. Щоденно, наполе-
гливо, з вірою в Українську державу, якій 
сьогодні надзвичайно важко.
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Досвід роботи

З доповіддю по цьому питан-
ню 10 вересня виступив перед 
членами Бюро ЦК ТСО України 
перший заступник Голови ТСО 

України - очільник Рівненської обласної 
організації Сергій КОШИН. Надаємо в 
стислому вигляді текст його виступу.

- Я не думаю, що наш стиль роботи до-
корінно відрізняється від інших обласних 
комітетів. Проте на деяких аспектах нашого 
підходу до підвищення ефективності діяль-
ності навчальних закладів хочу зупинитись.

Стиль роботи кожної організації фор-
мують люди. Вислів, що кадри вирішують 
все, не втратить  своєї  актуальності ніко-
ли. Тому, після обрання мене головою, ми 

в обкомі детально проаналізували робо-
ту в першу чергу директорів. Критерій 
оцінки був один: що особисто ти зробив 
для зміцнення матеріально-технічної і 
навчально-методичної бази. По 
окремих навчальних закладах, 
м’яко   говорячи, висновки були 
невтішними.

Я дійшов висновку: якщо ке-
рівник протягом трьох-п’яти ро-
ків нічого не зробив для свого 
СТК чи автошколи, докорінно по-
кращити стиль своєї роботи він 
уже не зможе. З такими керівни-
ками, навіть якщо вони самі по 
собі непогані люди, потрібно роз-
ставатись. Було замінено 9 керів-
ників навчальних закладів з 16-ти. 
Один СТК реорганізували шляхом 
приєднання до автошколи. Пара-

лельно з цим було скорочено 7 штатних 
одиниць в апараті обласного комітету.  

Роблячи такі кроки, ми чітко розумі-

ли, що саме керівники навчальних закла-
дів займають чільне місце у кадровому 
потенціалі. Без їхньої власної ініціативи, 
повної самовіддачі, щоденної кропіткої 
праці позитивного результату годі чека-
ти. Зрозуміло, що хорошими і досвідче-
ними керівниками в один день не стають 
- потрібно підказувати, направляти. З 
цією метою в обласному комітеті ми що-
квартально скликаємо наради-семінари, 
як правило, в день розширеного засідан-
ня бюро обласного комітету. Запрошуємо 
спеціалістів різних галузей господарства, 
контролюючих органів - обласного цен-
тру зайнятості, відділу освіти, інспекції з 
охорони праці, охорони навколишнього 
середовища тощо.

Кожне друге засідання бюро робимо 
виїзним, з відвідуванням одного-двох на-
вчальних закладів. Така практика дає свої 
позитивні наслідки. З одного боку, це є  
стимулом приймаючій стороні для наве-
дення у себе порядку, з іншого – можли-
вістю переймання досвіду роботи свого 

колеги-сусіда.
Щоквартально прово-

димо комплексні перевірки 
навчальних закладів. Вони 
дають реальну користь, якщо 
надається конкретна практич-

на допомога, а своєчасно усунуті недоліки в 
підсумкову довідку не включаються. Резуль-
тати кожної такої перевірки розглядаються 
на засіданнях бюро. В ухвалюючій  частині 

рішення бюро навчальний заклад отримує 
своєрідну програму дій на найближчу пер-
спективу. Про виконання її директор звітує 

у встановлений членами 
бюро термін. Жодного разу 
за результатами комплек-
сних перевірок керівника не 
було притягнуто до відпові-

дальності, тоді як після цільових таке мало 
місце.

Найбільше зусиль довелось приклас-
ти для того, щоб сформувати в обласній 
організації не просто колектив виконав-
ців, а колектив колег-друзів-однодумців. 
В першу чергу відмовився від авторитар-
ного способу керівництва свого попере-
дника і запровадив демократичний. Став 
практикувати колективні екскурсійні по-
їздки, обмін досвідом роботи з колегами 
із сусідніх областей,  відзначення ювілей-
них дат або інших святкових  подій членів 
колективу, вшанування пам’яті колег-по-
передників, які пішли з життя.

Саме в такому неформальному спіл-
куванні люди пізнають одне одного, здру-
жуються, намагаються допомогти, чомусь 
навчити, щось підказати своєму колезі. 
Як результат,  сьогодні багато господар-
ських, фінансових, методичних питань 
керівники навчальних закладів вирішу-
ють між собою. Нерідко більш фінансово 
спроможні заклади надають поворотну 
безвідсоткову грошову допомогу, напри-
клад, для придбання нового автомобіля 
чи закінчення розпочатого ремонту. І го-
ловну роль при цьому грає не юридично 
оформлена угода, а взаємодовіра одного 
керівника іншому.

Спостерігається своєрідне неоголо-
шене змагання між сусідами по зміцнен-
ню матеріальної бази - чи то йдеться про 
покупку нової моделі автомобіля, чи про-

дю по цьому питан- лельно з цим було скорочено 7 штатних 
одиниць в апараті обласного комітету

рішення бюро навчальний заклад отримує 
своєрідну програму дій на найближчу пер

Про стиль роботи Рівненського обласного комітету з 
підвищення ефективності  діяльності навчальних закладів

Критерій оцінки був один: що особисто 
ти зробив для зміцнення матеріально-
технічної і навчально-методичної бази

Стиль роботи кожної організації 
формують люди
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ведення капітального ре-
монту, чи придбання тре-
нажерів, чи встановлення 
автономного опалення. 
Діє принцип: «А чим я гір-
ший за сусіда?!».

Або ще приклад. Цього року ми нео-
дноразово надавали благодійну допомо-
гу сім’ям загиблих на Майдані земляків, 
на потреби Української Армії. Зараз опі-
куємось місцевим військовим госпіталем, 
де перебуває на лікуванні більше ста учас-
ників АТО. Ми не проводили з цього при-
воду нарад, не приймали рішення бюро. 
Просто надіслали до навчальних закладів 
клопотання начальника госпіталю про 
благодійність. І протягом трьох днів по-

ступило біля 30 тисяч гривень. При цьому 
кожен директор намагався перерахувати 
хоч на 100 гривень більше, ніж сусід.

Все це стало можливим тому, що нам 
вдалося сформувати колектив однодум-
ців, здатних самостійно вирішувати біль-
шість поставлених перед ними завдань. 
При такому підході до роботи з кадрами 
є важливим не заважати їм працювати, 
дати простір для власної ініціативи, не за-
йматись дріб’язковою опікою і не контр-
олювати кожний їхній крок.

І ще одне. За хорошу роботу люди по-

винні отримувати достойну заробітну пла-
ту. З цією метою обласним комітетом роз-
роблено положення про преміювання, 
встановлено критерії оцінки праці. Так, у 
ІІ кварталі цього року 12 директорів отри-
мали премію у розмірі середньомісячної 
заробітної плати, троє відповідно 50, 40 
і 30%. Бюро дозволило мені як голові за 
зразкове виконання статутних завдань, 
нестандартні рішення по зміцненню МТБ, 
вдосконаленню навчального процесу 
преміювати директорів у розмірі двох 

окладів. Наприклад, директор Козинської 
автошколи створила за власної ініціативи 
кімнату-музей - отримала таку премію. За 
підсумками 2013 року три кращі дирек-

тори додатково до зарплати мали 11,5 
окладів преміальних, двоє - 10,5, один 
- 9,5 окладів і т.д. Колектив, який зайняв 
перше місце за підсумками 2013 року,  був 

нагороджений санаторно-курортними і 
туристичними путівками, в. т.ч. за кордон.

По-новому оцінили і діяльність 
апарату обласного комітету. З метою 
економії робочого часу відмовились 
від традиційного проведення щопо-
неділка робочих нарад. Проводимо за 
потреби. Тривалість - 5, максимум 10 
хвилин. Як показала практика, якість 
виконання доручень, поставлених 
завдань зворотно пропорційна три-
валості часу, витраченого на їх «роз-
жовування», деталізацію. Натомість, 
повернулись до щопонеділкових теле-
фонних доповідей керівників навчаль-
них закладів голові обласної організа-
ції про роботу, проведену за минулий 
тиждень, і плани на наступний. Режим 

роботи в приміщенні об-
ласного комітету значно по-
кращився після скорочення 
штатних охоронців і укла-
дення угоди з професійною 
охоронною фірмою.

Результати, які ми маємо сьогодні, 
свідчать про дієздатність і право на іс-
нування такого підходу до організації 
нашої роботи. За чотири роки навчаль-
ними закладами області майже на 80 
відсотків збільшено об’єм підготовки 
спеціалістів, майже у два рази зросли 
фінансові надходження. На 70 відсотків 
оновлено парк легкових автомобілів. 
Проведено капітальний ремонт поло-
вини адмінприміщень, 10 з них переве-
дено на автономне опалення. Сьогодні 
в області немає жодного навчального 
закладу, який би просто «проїдав» за-
роблені кошти. Кожен з них щорічно 
робить  посильний внесок у розбудову, 
покращення і зміцнення матеріально-
технічної і навчально-методичної бази.

Це дає нам усі підстави з оптимізмом 
дивитись у майбутнє. Впевнений, що ми 

здатні гідно і з честю виконати нові, більш 
складні завдання, якщо вони будуть по-
ставлені Товариству у зв’язку з подіями 
на теренах нашої держави.

Нам вдалося сформувати колектив однодумців, 
здатних самостійно вирішувати більшість 
поставлених перед ними завдань

Не заважати людям працювати, дати простір для власної 
ініціативи, не займатись дріб’язковою опікою і не контролювати 
кожний їхній крок при прийнятті рішень

Якість виконання поставлених завдань, як правило, 
зворотно пропорційна тривалості часу, витраченого на їх 
«розжовування», деталізацію
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Наші консультації

Ро л ь  а в т о т р е н а ж е р і в  у 
відпрацюванні початкових 
навичок водіння.

Для первинного навчання і 
вдосконалення майстерності водія в на-
вчальних закладах Товариства Рівненської 
області в останні роки все ширше вико-
ристовують автотренажери і автодроми. 

Сучасні автотренажери здатні імітувати 
основні режими руху автомобіля, створю-
ючи у водія ілюзію управління автомобі-
лем на дорозі. Розроблені з використан-
ням ЕОМ і телетехніки, вони дозволяють 
отримати дуже високий ступінь імітації 
реальних умов руху і навіть моделювати 
небезпечні ситуації на дорогах (раптове 
гальмування автомобіля, що рухається по-
переду; раптова поява перешкоди на трасі; 
занос і втрата керованості тощо). 

На автотренажерах корисно відпрацьо-
вувати дії органами керування, прийоми 
початку руху автомобіля, керування, галь-
мування та маневрування. Основний прин-
цип навчання – багаторазове повторення 
дій (тренаж), вироблення на цій основі ди-
намічного стереотипу. 

Можна виготовити, наприклад, про-
стий тренажер для відпрацювання дій 
рульовим колесом під час заносу авто-
мобіля. Сидіння водія разом з рульовою 
колонкою може на роликах переміщати-
ся вліво-вправо, створюючи ілюзію зано-
су. Той, хто навчається, повинен швидко 
орієнтуватися куди обертати рульове ко-

лесо для стабіліза-
ції машини.

На автотрена-
жерах відпрацьо-
в у ю т ь  н а в и ч к и 
руху по дорозі: 
початок руху і зу-
пинка на світло-
форі, об'їзд, обгін, 
повороти на пере-
хрестях, екстрене 
гальмування, зу-
стрічний роз'їзд 
тощо. Для цього 
той, хто навчаєть-
ся, дивиться на 
екран, де демон-
струється відпо-

відний навчальний фільм, уявляє себе 
в автомобілі, по змальованій на екрані 
дорозі та за допомогою органів керу-
вання виконує необхідні дії відповідно 
до обставин.

Автомобільний тренажер допомагає 
формувати автоматизм у керуванні авто-
мобілем у складних дорожніх умовах. Не 
повинні формуватися навички, що не від-
повідають тим, які необхідні під час керу-
вання автомобілем. В іншому випадку мо-
же виникнути їх шкідливий ефект, що не 
полегшить, а, навпаки, ускладнить навчан-
ня. Попередити формування таких шкідли-
вих навичок можливо тільки в тому випад-
ку, якщо тренажер 
за всіма параметра-
ми в максимально-
му ступені буде 
наближатися до 
реального автомо-
біля: ідентичність 
робочого місця, 
відстані до робо-
чих органів, шуму 
працюючого двигу-
на, однакові зусил-
ля, необхідні під час 
переміщення важе-
лів і педалей. 

П о з и т и в н и м 
фактором навчан-
ня на тренажері є 
можливість багато-

разового моделювання тих самих дорожніх 
ситуацій, необмежене виконання прийомів 
керування в ідентичних умовах, об’єктивна 
оцінка дій та стану тих, хто навчається, за 
допомогою спеціальних пристроїв.

На жаль, створення сучасних, з техніч-
ної точки зору, автомобільних тренажерів 
не позбавляє майбутніх водіїв умовності 
створеної дорожньої обстановки, не надає 
того емоційного фону, який є характерним 
для руху реального автомобіля. 

На даний час мають місце поодинокі 
спроби створення динамічних автомобіль-
них тренажерів, за допомогою яких до-
сягається відчуття реальності настільки 
адекватно, що навіть у досвідчених водіїв 
під час імітування аварійної ситуації при-
швидшується пульс, змінюється частота 
дихання та ритм роботи серця, стаються 
інші явища, що виникають під час емоцій-
ного збудження людини.

Важливою перевагою тренажера є мож-
ливість виділити для вдосконалення визна-
чених навичок тільки ту частину дорожньої 
ситуації та інформації, що сприймається, 
яка необхідна для формування відповід-
ної навички. Це дозволяє більш об’єктивно 
оцінювати дії того, хто навчається, під час 
імітації конкретної дорожньо-транспорт-
ної ситуації (обгін, перестроювання з ряду 
в ряд, зустрічний роз’їзд тощо). 

Обладнаний психофізіологічни-
ми приладами тренажер дозволяє не 

лесо для стабіліза- разового моделювання тих сам

Різновиди та економічна ефективність
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тільки виміряти час на реакцію водія 
та виконання необхідного маневру, але 
й навчити його правильно розподіля-
ти увагу при різноманітних маневрах 
автомобіля, прищепити йому навички 
поведінки в аварійних ситуаціях, роз-
винути оперативну пам’ять і мислення 
під час вирішення завдань, пов’язаних 
з оцінкою інтервалів та вибору опти-
мальної швидкості руху.

Закріплення отриманих на тре-
нажері навичок здійснюють на на-
вчально-тренувальних майданчиках 
і автодромах. Тут також відпрацьо-
вуються прийоми екстреного галь-
мування, маневрування в обмеже-
ному просторі, управління в заносі, 
поведінки в типових небезпечних 
ситуаціях методом багаторазового 
повторення дій і ситуацій.

Автомобільні  тренажери мо-
жу ть зас тосовуватися як авто-
номно, так і в комплексі різнофунк-
ціональних тренажерів з можливістю 
відпрацювання групових (тактичних, 
технологічних) навчальних завдань.

Види тренажерів.
Сучасний світовий ринок тренаже-

рів є достатньо різноманітним за ви-
тратами та призначенням. На сьогодні 
розроблено конструкції автомобіль-
них тренажерів для тренування воді-
їв. Приміром, один із них – динамічний 
автомобільний тренажер ТВАД (Нау-
ково-виробниче підприємство “Енер-
гія 2000”, Україна), що характеризу-
ється шестистатичною динамічною 
платформою, наявністю тривимірних 
моделей ділянок місцевості, автодро-
му та міських кварталів тощо. В Рівнен-
ській обласній організації в більшості 
автомобільних шкіл та спортивно-тех-
нічних клубах знаходяться автотрена-
жери Loqitech G-5. Використання в на-
вчальних закладах автотренажерів з 
3D-стимулятором дозволяє також ви-
значити індивідуальні, вроджені, пси-
хофізіологічні особливості . 

Економічна ефективність 
від використання автотрена-
жерів.

Застосування сучасного тре-
нажерного обладнання під час 
навчання водінню автомобіля 
дозволить:

-суттєво підвищити ефек-
тивність і якість навчання;-
підвищити безпеку дорожньо-
го руху за рахунок формуван-
ня у майбутніх водіїв навичок 
поведінки в складних аварій-
них і екстремальних ситуаціях;-

досягти економії пально-мастильних мате-
ріалів та моторесурсу навчальної техніки;

-оптимізувати працю викладачів за ра-
хунок автоматизації навчання.

Процес навчання водінню автомобі-
ля доцільно умовно розподілити на три 
етапи. 

На першому етапі вивчаються основні 
прийоми дій органами керування: 

положення за кермом; 
спостереження за дорогою за допомо-

гою дзеркал заднього виду, за показника-
ми контрольно-вимірювальних приладів; 
дії педалями і важелями; 

дії педаллю керування дросельною за-
слінкою карбюратора; педаллю зчеплення; 
взаємодія двома педалями; 

дії педаллю гальм; важелем коробки пе-
редач, ручним гальмом; вмикання й вими-
кання вказівників поворотів;

дії, що відповідні початку руху автомо-
біля з місця та його зупинці.

На другому етапі здійснюється навчан-
ня керуванню автомобілем за наступних 
дорожньо-транспортних обставин: 

виїзд з місця стоянки; 
рух по прямій, перемикання передач 

на вищі та навпаки; повороти праворуч 
та ліворуч; 

обгін; 
зустрічний роз’їзд; 
перестроювання з ряду в ряд; 
спуск та підйом; 
рух на мостах, шляхопроводах, у туне-

лях, через залізничні переїзди; 

рух на вулицях і дорогах з інтенсивним 
рухом; 

рух у складних дорожніх умовах; 
проїзд регульованих та нерегульова-

них перехресть.
Третій етап навчання водінню автомо-

біля з точки зору безпеки доцільно прово-
дити тільки за допомогою автомобільних 
тренажерів, тому що на цьому етапі вивча-
ються дії водіїв в аварійних ситуаціях. На 
цьому ж етапі навчання вдосконалюється 
професійна майстерність водіїв.

Таким чином, автомобільні тренажери 
повинні відповідати визначеним інженер-
но-психологічним та педагогічним вимо-
гам, тому під час їх проектування необхід-
на участь не тільки інженерів, але й пси-
хологів, фізіологів та педагогів. 

Під час розробки автомобільних трена-
жерів слід передбачити можливість зміни 
дорожніх умов, вводити раптові завади ру-
ху або імітувати появу технічних несправ-
ностей у моделі автомобіля.

Сучасний тренажер забезпечує:
-максимальний ефект присутнос-

ті в кабіні;
-вплив на тих, хто навчається, штучних 

факторів, що забезпечує максимальне на-
ближення умов навчання до реальних; 

-відчуття реальності машини за ра-
хунок візуального віртуального зобра-
ження місцевості позакабінного про-
стору на основі комп`ютерної генерації 
та акустичного рівня шуму працюючих 
агрегатів машини в різних умовах руху, 
а також впливом динамічних наванта-

жень під час коливання кабіни;
-вивчення розташування органів керу-

вання, контрольно-вимірювальних прила-
дів та реальну роботу з ними;

-імітацію дій щодо запуску двигуна та 
його роботу в різних умовах навантаження;

-імітацію початку руху, перемикання пере-
дач, руху з різними швидкостями, поворотів, 
гальмування різними способами та зупинку. 

Застосування в системі підготовки во-
діїв сучасних комплексних тренажерних 
систем дозволить у 8-10 разів підвищити 
ефективність результатів їх підготовки у 
порівнянні з традиційними формами та 
методами навчання, що засновані на ви-
користанні штатних зразків техніки та за-
старілого тренажерного обладнання. Во-
но призведе до скорочення витрат на під-
готовку фахівців і збереження технічного 
ресурсу техніки на 60-70 відсотків. Показ-
ники відсотка повноти та якості виконання 
операцій, а також алгоритму роботи водія 
при цьому збільшаться.

Помічник голови Рівненської облас-
ної організації з освітньої діяльності і 
 експлуатації техніки Харченко О.Б.
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Спорт

Завершується короткий планер-
ний сезон, адже погодні умови 
дозволяють виконувати ширяючі 
польоти за маршрутами на пла-

нерах лише до середини вересня. Тому 
планеристам України вже зараз можна 
підсумовувати спортивний сезон 2014 року.

Чемпіонати України, що започаткова-
ні ще на початку 50-х років, з середини 
80-х традиційно проводились в 2-х клас-
сах планерів: відкритому і стандартно-
му. В 90-х до них додався клубний клас 
планерів. Цього року вперше змагання в 
трьох класах планерів були організова-
ні окремо як за термінами, так і за міс-
цем проведення. Польоти на планерах 
за маршрутами, що визначені суддями, 
на максимальну швидкість проходжен-
ня - захоплюючий, складний і чудовий 
вид спорту!

Змагальний сезон відкрив Цен-
тральний аероклуб ТСО України імені 
О.К.Антонова. З 11 по 25 червня на ае-
родромі Бузова відбувся 62-й чемпіонат 

України у відкрито-
му класі планерів. 

Було розіграно 6 вправ, максималь-
ний маршрут склав 497 км. За перемогу 
в цій вправі Кубок ім. Віктора Гончарен-
ко отримав Ігор Гапанович. В підсумку 
місця розподілились наступним чином: 
чемпіоном України став МСУМК Олег Ми-
хайленко (5470 очків), 2 місце - ЗМСУ Ігор 
Гапанович (5398 очков). 3 місце виборов 
МСУ Олег Бондарчук (4993 очка). Всі во-
ни - вихованці ЦАК.

28 червня відбулося урочисте закрит-
тя чемпіонату. В ньому взяли участь де-
путати Києво-Святошинської райради 
на чолі з головою Людмилою Шевчук; 
сільський голова Личанки, на території 
якого знаходиться аеродром, Інна Хал-
матова; заступник Голови ТСО України Во-
лодимир Грибанов; заступник начальника 
аероклубу Володимир Спасіченко. Підсум-
ковий протокол чемпіонату оголосила го-
ловний суддя чемпіонату Ніна Батанова. 
Переможці були нагороджені Дипломами 

і медалями ТСОУ, а також подарунками від 
організаторів і гостей чемпіонату.

Наступні змагання, 62-й чемпіонат 
України в стандартному класі планерів, 
11-25 липня організував Рівненський 
авіаспортклуб ТСОУ. П"єдестал пошани 
цього разу зайняли спортсмени 3-х авіа-
клубів ТСОУ: МСУМК Олег Михайленко 
(ЦАК), МСУ Сергей Твердохліб (Рівне) та 
КМСУ Ігор Мисловський (Вінниця), який 
виконав норматив майстра спорту України, 
виборовши 3 місце в багатоборстві. 7 днів 
змагались спортсмени за звання чемпіона 
України  в стандартному класі планерів. Бу-
ла розіграна і командна першість. Перше 
місце посіла команда Центрального аеро-
клубу, друге і третє – перша і друга коман-
ди Рівненського АСК.

Завершив спортивний сезон Вінниць-
кий АСК, організувавши проведення з 8 
по 22 серпня 22-го чемпіонату України в 
клубному класі планерів. 
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Під час чемпіонату, а саме 18 серпня, цей 
авіаційний заклад відзначив своє 80-річ-
чя. Традиційно в змаганнях брали участь 
спортсмени-початківці. Погода дозволила 
планеристам розіграти 6 вправ. Напружена 
боротьба за перше місце розгорнулась між 
двома учасниками: Олегом Гойнеком (ЦАК) 
и Олександром Новіковим (ВАСК). До 4-ї 
вправи лідирував О.Гойнек, а після 4-го дня 
змагань його випередив О.Новіков. Проте в 

останній вправі на перше місце с 
різницею в 7 очок вийшов все ж 
таки О.Гойнек, на третьому місці 
- спортсмен ЦАК Сергій Гришен-
чук. Три пілоти виконали норма-
тив кандидата в майстри спорту 
України. Під час чемпіонату Украї-
ни також було проведено відкри-
тий чемпіонат Вінницької області, 
присвячений пам"яті видатного 
вінницького планериста Бори-
са Францевича Домбровського, 
кий нещодавно пішов у вічність. 
Спортсмени літали на планерах 

«Бланік», перше місце виборов вихоанець 
ВАСК Руслан Мартинюк. За підсумками зма-
гань дипломами і кубками було нагородже-
но не тільки переможців чемпіонату - по-
дарунки і нагороди на честь 80-річчя клубу 
від Центрального комітету та Вінницької 
обласної організації ТСО України, від колег 
з Рівненського АСК отримали ветерани і ді-
ючий склад Вінницького АСК.

Спортсмени ЦАК Дмитро Боровик і Олег 
Бондарчук взяли також участь в 33-му чем-
піонаті світу з планерного спорту - у від-
критому і 15-метровому класах відповідно. 
Чемпіонат проходив у м. Лешно (Польща). 
127 спортсменів із 31 держави заявили про 
своє бажання змагатись за перемогу. 

Тільки в один з 10 днів змагань, а са-
ме 2 серпня, нашим спортсменам вдало-
ся зайняти місце в десятці найсильніших і 
вивести команду України на 3 місце. У ба-
гатоборстві Д.Боровик виборов 25 місце 
серед 35 учасників,  О.Бондарчук - 34 із 
46. У команди України в загальному заліку 
20-е місце, а перемогли Англія, Німеччина 
і Франція. Не пасли задніх і хазяї чемпіона-
ту: в 15-метровому і 18-метровому класах 
переможцями стали польські спортсмени.

Валентина Топорова,
Заслужений майстер спорту СРСР,
заступник начальника управління 

авіації та авіаційних видів спорту ЦК 
ТСОУ
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Віталій Гупалюк - засновник Гощанської громадської дитячої організації 
«Козаченьки», що на Рівненщині, переконаний: майбутнє нашої країни за її 
патріотично налаштованими громадянами 

Виховуємо патріотів

Бу д ь - я к а  д е р ж а в а  с и л ь н а 
патріотами. Це – аксіома. Якщо 
погортати підручник Всесвітньої 
історії,  зокрема, ті розділи, 

де розповідається про національно-
визвольні змагання, війни, які вели наро-
ди проти своїх гнобителів, то побачимо, 
що й гірше озброєні, гірше навчені армії 
перемагали армії, краще вишколені, краще 
оснащені всім необхідним..

- У 2005 році була заснована Го-
щанська районна дитяча громадська 
організація «Козаченьки», - розповідає 
її голова Віталій Гупалюк, який водночас 
обіймає посаду заступника директо-
ра Гощанського центру дітей, юнацтва 
і молоді, що на Рівненщині. – Відтоді 
минуло майже 10 років і сьогодні вона 
об’єднує понад тисячу підлітків. Їх, 
до речі, за так званим добровільно-
примусовим принципом не зараховува-
ли до куренів, тобто шкільних осередків: 
педагоги ознайомлювали своїх 
вихованців та їхніх батьків з програм-
ними засадами, на яких будується вся 
робота організації. Ніхто не відмовився.

Сьогодні на Гощанщині успішно 
діють 8 куренів «козаченьків», а віком від 
6 до 17 років. У кожній школі є осередок, 
який очолює отаман з числа школярів. 
Для того, щоб обійняти цю керівну по-
саду, потрібно добре навчатись, чемно 
поводитись як у школі, так і поза нею. От-
амана не призначають, а обирають самі 
школярі. З козачатами проводять заняття 
педагоги-організатори, учителі. На гро-

мадських засадах.
- На них діти поглиблено знайом-

ляться з історією України, рідного краю, 
- каже Віталій Євстафійович. – Якщо ви 
завітаєте до будь-якої школи, де є наші 
курені, то діти назвуть вам багато цікавих 
фактів з нашої минувшини, особливо тих, 
які стосуються національно-визвольних 
змагань на українській землі і про які не 
написано в жодному підручнику з історії. 
А ще – прізвища українців, які поклали 

життя на вівтар нашої свободи, розка-
жуть їхні біографії.

За словами Віталія Гупалюка, в районі 
щороку проводяться кошові збори юних 
козачат, під час яких вони демонстру-

ють свої знання з історії, а також фізичну 
підготовку, уміння виживати за екстре-
мальних умов.

... Околиці села Воронів. Летовище 
Рівненської обласної організації ТСО 
України. Сьогодні тут багато юні. Всі 
веселі і галасливі. За командою своїх 
вихователів вони швидко шикуються. 
Завідувачка відділу Гощанського рай-
онного центру дітей, юнацтва і молоді 
Тетяна Берташ оголошує про початок 
8-го збору «Козаченьків». Піднімається 
Державний прапор, а її вихованці вико-
нують Державний гімн України. Обличчя 
у всіх серйозні, погляди зосереджені 
на прапорі. Після завершення ритуалу 
розпочинається дійство: декламуються 
вірші, виконуються пісні про Україну. 
Виступи Тетяни Андріюк, Світлани 
Кучинської, Софії Журби всі присутні 
зустрічають гучними оплесками. Після 
цього починаються конкурси: «Вико-
нання стройових пісень», «Розкладання 
намету», «Розпалення ватри», «Козацькі 
кашовари». 

З настанням сутінків розпалюється 
багаття і діти, взявшись за руки, 
співають веселих, жартівливих пісень, 
танцюють. Кожен демонструє свою 
вправність, артистизм.

- Наші вихованці знають багато 
українських народних пісень, переказів, 

головними героями яких є борці за волю 
України, - говорить начальник відділу 
освіти Гощанської районної державної 
адміністрації Олексій Савонік. - Історія 
Рівненщини – непроста: наш край пере-
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бував у складі кількох держав і саме на 
нас, дорослих, лежить відповідальність 
за те, щоб наші нащадки неуперед-
жено ставились до минулого, пра-
вильно орієнтувались у тих подіях, які 
відбуваються сьогодні. А в них, між 

іншим, деколи складно зорієнтуватись і 
їхнім учителям…

Педагоги Валентина Жовнір, Ва-
силь Ампілогов, Сергій Кручок та їхні 
колеги, які опікуються осередками 
«Козаченьків», знаходять правильні 
відповіді на досить курйозні запитан-
ня. Наприклад, взимку, під час подій на 
Майдані, старшокласники цікавились 
не лише тим, що там відбувалося, а й 
особистим ставленням педагогів до 
Революції гідності. 

На кошових зборах дітлахи 
підтягуються на перекладині, бігають 
кроси, грають у спортивні ігри. А 
ще – розбирають і збирають авто-
мат Калашникова, кидають гранати на 
дальність і влучність, споряджають на-
боями автоматні магазини, змагаються у 
швидкості одягання протигазу. 

Гощанських «Козаченьків» знають не 
лише в районі та області, а й за їх межами: 
кілька років поспіль вони брали активну 
участь у Всеукраїнській грі «Заграва», за 
своїм змістом схожу на «Зірницю», яка 
проходила в одному із сіл Житомирської 
області. Там її учасники, які з’їжджалися зі 
всієї України, змагалися у перетягуванні 
канату, доланні полоси перешкод, 
підтягуванні на перекладині, стрільбі з 
пневматичної зброї. Юні гощанці завжди 
посідали призові місця.

 «З ОБОРОНЦЯМИ ДРУЖИМО!..» 
За словами Віталія Гупалюка, у ньо-

го склалися добрі стосунки з головою 
Гощанської районної організації То-
вариства Сприяння Обороні України 
Світланою Гуменюк та її колегами.

 - Завжди, коли ми звертаємось до неї 
по допомогу у проведенні наших заходів, 
отримуємо її, - каже Віталій Євстафійович. 
– Наприклад, під час проведення остан-
нього кошового збору нам надали пнев-

матичну зброю, мішені, і діти мали змо-
гу позмагатись на влучність у стрільбі. 
Окрім цього, працівники оборонного 
осередку, до речі, у минулому люди 
військові, виступили в ролі суддів під час 
спортивно-масових заходів.

Я щиро вдячний і 
керівництву Рівненської 
обласної організації Товари-
ства на чолі з Кошиним Сергієм 
Мефодійовичем за те, що нада-
ють нам для проведення зборів 
своє летовище, розташоване 
неподалік села Воронів. Під час 
подібних заходів працівники 
Товариства зустрічаються з 
підлітками, розповідають їм про 
військову службу. Інколи можна 
почути, що такі зустрічі ніякої 
користі не приносять, мовляв, 
що цікавого розкажуть люди, 

які служили в Радянській Армії? 
Це – неправильна позиція. Абсо-
лютно. 

Цінності, які сповідувались 
в ній, і сьогодні в пошані серед 
українських військовиків: друж-
ба, готовність допомогти товари-
шу, фізичний і стройовий вишкіл, 
порядність у стосунках з товари-
шами по зброї.

Я сам служив у Групі радянсь-
ких військ в Німеччині і з вели-
кою повагою ставлюся до усіх, 
хто носив і носить солдатський 
однострій. Як би там не було, а ми 
ж захищали свою країну, нехай і за 
тисячі кілометрів од неї.

Знаєте, я дивлюся на сьогоднішніх 
хлопчаків, які співають козацьких 
пісень біля багать, і подумки бачу в них 
солдатів – захисників України. В роботі 
громадських організацій, які опікуються 
вихованням підростаючого покоління, 
багато недоліків. Але, разом з тим, ми 
робимо все, що можемо, аби діти ви-
ховувалися в патріотичному дусі, були 
готові до захисту рідної землі. Сьогодні 
це надзвичайно актуально. 

Важко не погодитись з Віталієм 
Євстафійовичем. Хто б повірив кілька 
років тому у реальність подій, які 
сьогодні відбуваються на сході країни? 
Хто, скажіть, міг подумати, що росіяни 
накриватимуть «Градами» українську 
землю, застосовуючи тактику випаленої 
землі?  Але сталося те, що сталося. І наш 
обов’язок – бути готовими до будь-яких 
«сюрпризів» з боку наших північних 
сусідів. А це можливо, коли дбатимемо 
про виховання наших дітей, робитиме-
мо усе від нас залежне, щоб вони виро-
стали справжніми УКРАЇНЦЯМИ. Адже 
перемоги куються не лише силою зброї, 
а й силою духу.

- Мені подобаються кошові збори, 
- зізнається Валентина Мита – одинад-
цятикласниця Почанецької середньої 
школи. – На них я і мої однокласни-
ки цікаво, змістовно проводимо свій 

час, знаходимо нових друзів, 
з якими потім листуємось по 
електронній пошті.

- На таких заходах краще 
пізнаємо один одного, - каже Ка-
терина Вакауш. – Нам, дівчатам, 
теж цікаво постріляти, покидати 
гранату. Це, повірте, додає більше 
адреналіну, аніж просиджування 
цілими днями в Інтернеті чи «Од-
нокласниках»…

Ми не стверджуємо, що 
всі підопічні Віталія Гупа-
люка виростуть щирими 
патріотами України, го-
товими віддати за неї свої 
життя, не перебільшуємо 

вплив Гощанської дитячої 
громадської організації «Коза-
ченьки» на свідомість юні. Але ми 
переконані: те, що робить Віталій 
Євстафійович та його колеги-
ентузіасти, залишить свій слід у 
свідомості багатьох сьогоднішніх 
підлітків. Ті цінності, які вони на-
магаються прищепити їм, з часом 
проростуть в їхніх серцях. 

Василь Рудика
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Змінилися часи, але незмінними за-
лишаються поняття честі, мужності, 
відданості Батьківщині. Саме на 
формування цих якостей спрямо-

вана діяльність первинної організації спор-
тивного клубу «Барс»  Ямпільської районної 
організації ТСО України,  яка 17-18 липня 
2014 року організувала і провела  військово-
патріотичну гру «Зірниця». В ній взяли участь  

первинні осередки 
Томашпільської , 
Крижопільської , 
Погребищенської  
та   Ямпільської 
районних оборон-
них організацій. 
Нагадаємо, що всі 
вони входять до 
складу Вінницької 
обласної організації 
Т С О  У к р а ї н и . 
При цьому були 
запрошені учасники 
з Волинської області.

«Зірниця» тра-
диційно почалась з 
урочистого піднят-
тя прапора та вико-
нання Гімну України 
і пройшла під гаслом 
«Зупинимо агресію».  
В грі взяли участь  
150 учасників віком 
від 7 до 17 років.

Учасників гри 
привітали органі-
затори та спонсо-

ри, які підкреслювали значущість таких 
заходів, особливо в теперішній неспокій-
ний час, коли над нашою Україною нави-
сла зовнішня загроза.

В заходах взяли активну участь голови То-
машпільських районної держадміністрації  та 
районної ради Закорченний Григорій Олексан-
дрович і Нарочан Лариса Анатоліївна, пред-
ставник Вінницької ОО ТСО України Жинько 

Михайло Михайлович. 
Матеріальне забезпе-
чення та харчуван-
ня організував голо-
ва сільського госпо-
дарства Спориш Іван 
Дмитрович.

Питання з історії, 
завдання з медичної 
підготовки, орієнту-
вання на місцевості. 
Тут учасникам потріб-
но було працювати 
командою. Віджима-
тись, бігати, проходи-

ти через перешкоди доводилось також всім, 
тому й результат був спільний, командний, 
адже «Зірниця» перш за все командна гра.

Перше місце в грі «Зірниця» заслуже-
но посіла команда «Спарта» с. Високе з 
Томашпільського району, друге виборов 
Волинський «Рубіж», а на третьому опи-
нився «Альтаір» ДЮСШ селища Томашпіль.

Нагородження переможців цінними 
подарунками провели Михайло Жинько 
і голова Томашпільської районної оборон-
ної організації Володимир Дуднік.

Сподіваємось, що військово-патріо-
тична гра «Зірниця», як ібагато років то-
му, буде виховувати справжніх патріотів 
з новою свідомістю, новим поглядом на 
життя, адже майбутнє держави почина-
ється з дітей та їх виховання.

Україна, як николи, сьогодні потребує 
патріотів, готових зі зброєю в руках стати 
до захисту її кордонів. А ними, як відомо, 
в оду мить не стають. Для цього потрібна 
довга, кропітка робота держави, усього 
нашого українського суспільства.  І якщо 
ми зуміємо відродити військово-патріо-
тичну гру "Зірниця", наповнивши її но-
вим змістом, то від цього Україна лише 
виграє. Адже не за горами той час, коли 
сьогоднішні Петрики і Миколки визнача-
тимуть її обличчя.

Олександр Осіпчук,
заступник голови Вінницької ОО ТСО 

України

первинні осередки 

Близько 50 років минуло з дня проведення першої військово-
патріотичної гри «Зірниця», яка після багаторічної перерви  
отримала друге дихання

"Зірниця" на марші



Десь в далекому минулому залишився пам'ятний всім стереотип бухгалтера як 
людини в круглих окулярах, яка вправно клацає на рахівниці. Бухгалтер сьогодні 
– це економічно освічена людина з вищою освітою, дипломатична і скрупульозна, 
мобільна і пунктуальна, яка володіє комп'ютером, знає сучасне законодавство. 
Саме на бухгалтера покладена відповідальність за прийняття економічних рішень, 
які дозволяють досягти максимальної ефективності від використання ресурсів 
підприємства, організації. Сучасні реалії дають зрозуміти, що бухгалтерський 
облік це не тільки звітність, але й база для напрацювання управлінських рішень.

Як визнання важливості цієї професії з 2004 року згідно Указу Президента 
України 16 липня відзначаємо День бухгалтера України. Вибір дати не випадковий 
- саме 16 липня був прийнятий закон "Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні". 

Наші вітання

Розповісти про діяльність фахівців 
відділу бухгалтерського обліку 
та звітності апарату Центрально-
го комітету ТСО України, їх колег 

в обласних організаціях і підприємствах 
центрального підпорядкування ми попро-
сили головного бухгалтера КОБУ Ірину 
Миколаївну. Дотепно і з гумором, який, 
впевнені, властивий всім бухгалтерам То-
вариства, вона розповіла нам про нелегку, 
але таку романтичну професію БУХГАЛТЕРА:

-Я з великою пошаною і любов'ю завжди 
ціную тих, хто своє життя присвятив цій, 
на перший погляд непримітній, роботі. 
Роль цих людей в суспільному житті важ-
ко переоцінити… Хто допоможе Вашо-
му підприємству обійти підводні камені 
оподаткування? Хто збільшить прибу-
ток? Хто знайде 33 шляхи уникнення від 
податків? Хто безпомилково, з найменши-
ми втратами нарахує зарплату і видасть 
її? Це – БУХГАЛТЕР! Саме він допоможе Вам 
подолати всі труднощі бухгалтерського 
обліку і вийти переможцем в сутичці за 
Ваш прибуток з податковою інспекцією.

Що приходить на згадку, коли чуємо 
слова "бухгалтерія", "бухгалтер"? Напев-
но, похмурий кабінет з понурими людьми, 
котрі щось гарячково рахують на каль-
куляторах або навіть на рахівницях і ме-
тушливо перекладають папірці? Такий вже 
стереотип склався у людей… Ніде правди 
діти - щось в цьому є. Та тільки частково. 
А що ж насправді?

Бухгалтер, справжній БУХГАЛТЕР, це - ча-
рівник! Так-так, саме він. Ні більш, ні менш. 
Тому що:

- гарний бухгалтер таке собі і навіть 
збиткове підприємство здатний "підня-
ти" і "міцно поставити на ноги";

- поганий бухгалтер може навіть фір-
му, що досягла значного успіху, заставити 
корчитися в агонії боргів.

Професія Бухгалтер має свої плюси:
1.Розвивається логічне мислення. 

Японські кросворди и ребуси "відпочива-
ють" у порівнянні з формуванням про-
водок! І якщо перше – хобі, то в робо-
ті уміння правильно все "ув'язати" ду-
же високо цінується. Звичайно, з часом 
перестаєш замислюватись над тим, як 
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і чому обираєш той чи інший рахунок, 
діючи "на-автоматі".

2.Покращується самодисципліна. В 
бухгалтерії важлива будь-яка дрібниця, 
кожна деталь. Мимоволі звикаєш роби-
ти все ретельно і на совість. Все має схо-
дитись "копійка в копійку"! Прийнявши цю 
установку як даність, починаєш ретель-
ніше планувати і контролювати навіть 
особистий бюджет, що утримує від не-
продуманих витрат.

3.Постійний потік нової інформа-
ції. Якщо Ви "товаришуєте" з цифрами, 
то за черствими документами і звітами 
зможете побачити найцікавішу карти-
ну ведення бізнесу. Адже всі господарські 
операції "проходять" через руки бухгал-
тера. Людина, схильна до аналізу, в змо-
зі відслідкувати по бухгалтерії ефектив-
ність управлінських рішень керівництва. 
Бухгалтер бачить, наскільки прибутко-
ва фірма. Для нього не буде сюрпризом 
звістка про закриття компанії або ско-
рочення штату, тому може встигнути 
підготуватися і вчасно змінити роботу. 
Крім того, сучасне життя потребує від 
бухгалтера гнучкості і постійного під-
вищення кваліфікації. Ця посада змушує 
постійно вчитися, тому що змінюєть-
ся законодавство, з'являються нові ін-
струменти, програми і технології. Вза-
галі, нудьгувати не доводиться. 

4.Стабільність. По-перше, певний об-
сяг роботи заздалегідь відомий і піддаєть-
ся плануванню. Лише інколи доводиться 
робити щось "на вчора". По-друге, попит 
на фахівців завжди лишається високим. 
Досвід завжди працює на Вас. 

5.Спілкування. Бухгалтеру доводить-
ся мати справу з багатьма людьми. На-
працьовується впевненість у собі, уміння 
говорити "ні", наполягати на своєму і зна-
ходити підхід до різних співрозмовників.

6.Влада. Ви маєте право вимагати 
звіт навіть у керівництва. А пересічні спів-

робітники будуть зацікавлені в добрих від-
носинах з Вами – від Вас багато залежить. 
Наприклад, чи вчасно сплачені рахунки, ви-
дана зарплатня и т. і.

Трудівники цього героїчного "ремесла", 
які щоденно мають справу з тоннами до-
кументації, щоквартально і щорічно ви-
пробують на міцність свої нерви в тісно-
му спілкуванні з колегами із податкових 
органів, змушені в режимі "реаліті-шоу" 
слідкувати за перманентними перипеті-
ями в податковому і бухгалтерському за-
конодавстві і які несуть на своїх - частіш 
всього жіночих! - плечах вантаж відпові-
дальності за фінансові долі "фізичних та 
юридичних осіб", без сумніву, заслуговують 
всіляких почестей і поваги.

Вважаю, що читачі "Вісника ТСО Украї-
ни" і самі добре розуміють важливість ро-
боти бухгалтерської служби, тим більш, що 
нашому Товариству по великому рахунку 
пощастило – на цих посадах працюють до-
свідчені і відповідальні люди. Мені навіть 
важко когось виділити, сказати, що вони 
найкращі. Лише зауважу, що робота йде 
більш результативно та успішно там, де 
керівник, голова обласної організації чи 
директор закладу, цінує свого ангела-охо-
ронця (головного бухгалтера), прислуха-
ється до його порад і надає всі умови для 
його плідної роботи. 

В цей святковий день хочеться також 
добрим словом згадати Жвакі-
ну Любов Костянтинівну, Сідне-
ва Сергія Павловича, Кобу Гали-
ну Петрівну, Таранко Миколу Гав-
риловича – людей, які на протязі 
багатьох років були надійними 
«зберігачами громадської копій-
ки», заслужили повагу серед ко-
лег не тільки як високопрофесій-
ні фахівці, а й як душевні та чесні 
люди з щирою натурою.

Для перевірки фінансово-
господарської діяльності Това-
риства та його структурних орга-
нізацій з’їзд ТСО України обирає 
Центральну Ревізійну комісію. Як 
мовиться в народі: "На те й щу-

ка в морі, щоб карась не дрімав". Як ЦРК 
співпрацює з керівниками та їх головни-
ми бухгалтерами, яку надає їм допомогу 
ми попросили розповісти очільника цієї 
поважної організації Віктора Миколайо-
вича ЯКИМЧУКА:

-Я не хочу, щоб наші шановні бухгалте-
ри вважали Центральну ревізійну комісію 
тією «щукою», яка, за Вашим висловом, має 
дбати про те, «щоб карась не дрімав». В 
даному випадку ми всі - колеги і повинні од-
не одному допомагати, а не чекати коли 
хтось «оступиться». 

Зустрічаючись з членами ЦРК та 
проводячи інструктажі на проведен-
ня перевірок, я завжди нагадую їм, що 
наша основна мета – це під час ревізії 
виявити ті порушення, які були допу-
щені в роботі, та за можливості сво-
єчасно їх виправити.

Сам я впевнений, що там, де керівник 
працює в тісному контакті з головним 
бухгалтером, а не вважає його статис-
том, справи йдуть набагато краще. До 
таких організацій я відніс би Львівську, 
Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, 
Хмельницьку, Житомирську та Рівнен-
ську обласні організації.

На жаль, мають також місце факти без-
господарності та відсутності контролю за 
фінансовою діяльністю з боку керівників орга-
нізацій, що, як показує практика, призводить 
не тільки до помилок, а іноді й до зловживань, 
на які деякі посадові особи йдуть свідомо.

Товариство сприяння обороні Украї-
ни – багатотисячна організація патрі-
отів з великої літери, які проявили се-
бе як в роки Великої Вітчизняної війни, 
так і в мирний час. І стає дуже прикро, 
коли прикриваючись цим дійсно великим 
ім’ям ПАТРІОТ, надсилають до нас нічим 
не підтверджені, а більшою мірою на-
клепницькі, факти про начебто зловжи-
вання членами нашого Товариства. Такі 
факти перевірялися в Одеській, Рівнен-
ській, Запорізькій обласних організаціях 
і навіть у апараті Центрального комі-
тету. Для проведення перевірок залуча-
лися головні бухгалтери обкомів, які му-
сили відволікатись від своєї роботи на 
місцях та контролю за фінансово-еко-
номічною діяльністю своїх організацій.

Тому хотілось би, щоб Ревізійні комі-
сії на місцях стали дієвими помічника-
ми в роботі первинних організацій. Ми 
живемо однією сім’єю, тож давайте бу-
ти гідними членами цієї великої родини.

Користуючись нагодою, хочу ще раз 
привітати наших бухгалтерів з їх профе-
сійним святом! 
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Минулого року відомий  спортсмен-судомоделіст, якому я вручав наш «Вісник» з 
нарисом про нього,  подякувавши, порадив:

- Напишіть про Сергія Деміденка, який  багато зробив для відновлення в Україні 
судомодельного спорту і якому є що розповісти.

Ветерани спорту

СВОЇМИ УСПІХАМИ 
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ 

 ПЕРШОМУ ТРЕНЕРУ
- Моє захоплення цим видом 

спорту було «запрограмоване», мабуть, ще 
до того, як я з’явився на білий світ, - по-
сміхається Сергій Степанович. – Адже на-
родився в родині військового моряка, в 
перший повоєнний рік, у Берліні.

Побачивши моє здивування, продовжує:
- Справа у тім, що мій батько Степан 

Федорович, офіцер Дніпровської флоти-
лії, влітку 1941 року обороняв Київ, по-
тім відступав водними артеріями Украї-
ни і ними ж, визволяючи рідну землю, а 
також країни Європи, дійшов до Німеч-
чини, де і брав участь у штурмі її столиці. 
Після Перемоги продовжував службу на 
німецькій землі. Потім були Київ, Баку, Тбі-
лісі, Батумі – міста, в яких він продовжував 
офіцерську службу, і де проживала наша 
родина. У 1958 році ми повернулися до 
столиці України.

Тоді ж, влітку, 12-річний Серьожа прий-
шов до Київського Будинку піонерів. Вчи-
туючись в перелік гуртків, які там функці-
онували, зупинився на судомодельному. 

- Мабуть, прокинулися батьківські гени, 
- каже він. – Дізнавшись про моє бажан-
ня, порадили спочатку записатись у гур-
ток «Умілі руки», мовляв, через рік його 
 відвідування побачимо на що ти здатен. 

З часом я зрозумів, 
що то було правиль-
не рішення: діти, які 
обирають такий вид 
спорту, мають пройти 
«обкатку» в подібних 
гуртках, де навчають 
азам правильного 
поводження з різни-
ми інструментами, так 
потрібними при ви-
готовленні моделей. 
Мій вибір сподобав-
ся і татові…

У 1959-му Сергій 
Деміденко разом зі 

своїм товаришем Володимиром Буй-
ських був зарахований до судомодель-
ного гуртка. Керував ним Віктор Пя-
сецький, який виховав багатьох видат-
них спортсменів, у тому числі і чемпіонів 
України та світу. 

- Ми дуже поважали і любили цю люди-
ну, - згадує сьогодні. – Відчувалося, що він 
не просто передає свої знання, досвід, а 
бачить в нас майбутніх чемпіонів, про що 
не раз говорив. Звичайно, нам тоді не ві-
рилося в це, але в майбутньому виявило-
ся, що Віктор Богданович умів розгледіти 
у кожному зі своїх підопічних майбутніх 
рекордсменів. 
Мені так по-
добались за-
няття, що піс-
ля уроків від-
разу поспішав 
до Будинку пі-
онерів. Згодом 
уже виступав 
на районних, 
міських та об-
ласних зма-
ганнях, інколи 
п е р е м а г а ю -
чи «дорослих 
дядьків», які 
потім не віри-
ли, що їх «обій-

шов пацан»! Батько, спостерігаючи за мої-
ми успіхами, не міг нарадуватись, сподіва-
ючись, що і я оберу професію морського 
офіцера.

По закінченні десятирічки хлопець про-
довжив навчання у Київському річковому 
технікумі, після чого поступив до Севасто-
польського вищого військово-морського 
інженерного училища. Проте і там не поли-
шив свого захоплення: командування, по-
бачивши, що курсант Деміденко живе ним, 
усіляко сприяло юнакові, навіть виділивши 
під майстерню невеличке приміщення!..

Майбутній морський офіцер теж в бор-
гу не залишався, виступаючи як на місь-
ких змаганнях, так і республіканських, за-
хищаючи спортивну честь Криму і таким 
чином, як сказали б сьогодні, рекламуючи 
навчальний заклад.

У 1969 році, отримавши офіцерські по-
гони і кортик, лейтенант Сергій Деміденко 
відбув на Північний флот, де, обіймаючи ін-
женерні посади, протягом 23 років служив 
на атомних підводних човнах.

- Ми місяцями знаходились в Атлантич-
ному океані, несуче бойове чергування, - 
продовжує Сергій Степанович. – Там було 
не до моделювання і я з нетерпінням чекав 
того дня, коли моя нога ступить на землю і 
я побачу дружину, дітей. А ще – візьму до 
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рук інструмент і сповна віддамся улюбле-
ній справі. Доводилося розриватися між 
родиною і майстернею.

У 1979 році капітана 3-го рангу Деми-
денка для подальшого проходження служ-
би перевели до Сєвєродвинська – міста в 
Архангельській області, де знаходився за-
секречений і закритий для іноземців завод 
«Сєвмаш» - лідер у будівництві атомних 
субмарин. Посада – флагманський меха-
нік АПЧ, що будувалися. Сергію Деміден-
ку довелося брати участь у ходових ви-
пробуваннях десятків човнів, потрапля-
ти в екстремальні умови. За «виконання 
державних завдань, проявлені при цьому 
професіоналізм і мужність» його удостоїли 
ордену Червоної зірки.

У 1992 році капітан 2-го рангу Деміден-
ко звільнився з лав російського Військо-
во-Морського Флоту і приїхав на рідну 
землю. На пропозицію командування за-
лишитись на батьківщині Михайла Ломо-
носова, відповів:

-
-
-

 
«ДОВЕЛОСЯ ПОЧИНАТИ ВСЕ 

СПОЧАТКУ…»
Перебравшись разом з родиною до 

столиці України, працював у державних 
та комерційних структурах. Більш менш 
влаштувавшись на новому місці, вирішив 
ознайомитись зі станом справ у Федерації 
судомоделізму і судомодельного спорту. 
Він виявився невтішним. На запитання чо-
му так сталося, почув у відповідь:

- Часи зараз складні.  Хочеш – очо-
люй і керуй.

Демиденко, після довгих роздумів, 
погодився. І незабаром до нього при-
їхали «гості». 

- Це були представники якоїсь нікому 
не відомої охоронної фірми, - розповідає 
Сергій Степанович. – Вони запропонували 
мені погасити заборгованість перед одні-

єю зі структур, яка 
виділила Федерації 
у вигляді кредиту 5 
тисяч американ-
ських доларів. На 
той час це були ве-
ликі гроші.

Новоспечений 
головний судомо-
деліст України не 
знав про це, до того 
ж у нього особис-
то та у очолюваної 
ним організації не 
було ні копійки. Він 
аргументовано роз-
повів хлопцям про 

ситуацію, що існувала на той час у Феде-
рації. І ті зрозуміли його, сказавши, що він 
«чесний, порядний хлопець і у них до ньо-
го претензій немає».

Відставний офіцер зумів об’єднати на-
вколо себе спортсменів-судомоделістів, 
яких він добре знав і які його знали. Адже, 
проходячи службу на Північному флоті, 
під час відпусток навідувався до Києва, 
разом з ними брав участь у змаганнях 
союзного масштабу. Без будь-якої сто-
ронньої допомоги вони піднімали укра-
їнський судомодельний спорт з 
колін, на яких він опинився. І ре-
зультати не забарилися: почали 
проводитись чемпіонати, Кубки 
України, українські спортсмени 
все частіше виступали на чемпі-
онатах світу і Європи. І не просто 
виступали, а й поверталися звідти 
зі спортивними трофеями.

Сьогодні Сергій Деміденко не 
лише Президент Національної 
Федерації судомоделізму і су-
домодельного спорту, а й пра-
цює тренером-викладачем Ки-
ївського міського спортивно-
технічного клубу ТСО України. 
На його рахунку чимало спор-
тивних перемог: він тричі вибо-
рював бронзові медалі на чем-
піонатах світу і Європи; маючи 
вищу суддівську категорію, не 
раз судив міжнародні змагання. 
Про свої досягнення на спортив-
ній ниві не любить розповідати, 
а ось вихованцями своїми пишається. 
Як і тим фактом, що за безпосередньої 
його участі протягом останніх 4 років 
українські судомоделісти завоювали 
142 медалі! 

СУДОМОДЕЛІСТИ – ПАТРІОТИ 
УКРАЇНИ

Слова, винесені у підзаголовок, найкра-
ще характеризують Сергія Деміденка і йо-

го товаришів-спортсменів. Беручи участь у 
престижних міжнародних змаганнях, звід-
ки не приїздять додому без високих наго-
род, вони популяризують не лише україн-
ський спортивний судомоделізм, а й саму 
Україну. 

- Виступаючи на початку 90-х в одній з 
європейських країн, наш представник здо-
був золоту медаль, - розповідає Деміденко. 
– Коли його нагороджували, то, звісно, на-
звали і країну, яку він представляв. Так ось, 
після цього до нас підходили спортсмени з 
Китаю і перепитували її назву, цікавились, 
чи багато у нас рік і озер…

На чемпіонаті світу, що проходив 
цього року в Болгарії, українці завою-
вали 20 медалей: золотих – 9, срібних 
– 8 і 3 бронзових.

- Я просто в захваті від виступів на-
ших спортсменів, - говорить Прези-
дент Національної Федерації судомо-
делізму та судомодельногоо спорту 
Деміденко. – Особливо у захопленні 
від одеситки майстра спорту міжна-
родного класу Лариси Румянцевої, яка 
в класі «С-1» (моделі парусних суден) 
виборола золоту медаль, та Романа 
Деревянко: він привіз 2 золоті меда-
лі, змагаючись у класі «С-7» (моделі з 

картону). Вадим Гошко та Юрій Кази-
ло теж стали переможцями, своїми ви-
ступами викликавши захоплення як у гля-
дачів, так і досвідчених суддів, яких важко 
здивувати!

Боротьба була гострою: учасниками 
чемпіонату стали команди 17 країн сві-
ту, спортсмени їх представляли не те що 
досвідчені, а просто аси своєї справи, 
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деякі з них наперед вже святкували пе-
ремогу. Та наші судомоделісти змусили 
їх трохи засмутитись…

Спілкуючись з Сергієм Степановичем, 
не міг не поцікавитись, хто сьогодні за-
ймається судомодельним спортом.

- Це представники різних верств 
населення. Є серед них інженери, пе-
дагоги, бізнесмени, банкіри. Всі вони 
є справжніми фанатами своєї справи, 
- відповів Демиденко. – Адже сьогод-
ні ми практично не маємо ніякого дер-
жавного фінансування. Ну а щодо спон-
сорських коштів, то це теж проблема, 
оскільки скоробагатьки здебільшого 
вкладають кошти в ті види спорту, які 
приносять прибутки: бокс, футбол. Наш 
до таких не відноситься. Тому основні 
спонсори – ми самі. Хочу зазначити, що 
нам допомагає оборонне Товариство, за 
що ми вдячні голові Віктору Миколайо-
вичу Тімченку, його заступнику Поваро-
ву Віктору Олексійовичу, директору Ки-
ївського міського спортивно-технічно-
го клубу Миколаєнко Ользі Миколаївні.

Попри фінансові проблеми, Національ-
на федерація судомоделізму і судомодель-
ного спорту України регулярно організо-
вує чемпіонати України. Ось і нещодавно 
такий захід відбувся на одному з озер на 
околиці Києва. Там я познайомився з ба-
гатьма спортсменами, для яких судомо-
дельний спорт – це життя, вони вже не 
уявляють себе поза ним.

Розповідаючи про спортивні здобутки 
своїх колег, Сергій Степанович порівняв їх 
з… наркоманами!..

- Наркозалежна людина заради чер-
гової порції дурман-зілля готова, як ві-
домо, останнє винести з хати, - каже він. 
– Наші хлопці задля придбання матері-
алів, потрібних для виготовлення мо-
делей, готові відмовитись від поїздки 

на море, а то й купівлі ав-
томобіля.

Олег Мостицький на за-
питання чи давно займаєть-
ся судомодельним спортом 
жартує, що «стільки не жи-
вуть». А після цього цілком 
серйозно підраховує термін 
і виходить, що 35 років!

- У гурток я вперше прий-
шов, коли мені було 10 років, 
- каже чоловік. – За цей час 
виступав на першостях Киє-
ва, області, України, Європи 
і світу. Не завжди виборював 
призові місця, але для мене 
головне не чемпіонство, а 
просто заняття улюбленою 
справою, зустрічі з такими ж 
заядлими спортсменами.

Ветераном судомодельного спорту 
можна по праву вважати і кіровоградця 
Валерія Кудюкова, який теж змалку «за-
хворів» на нього і все ніяк не може «ви-
лікуватись».

- Ще не придумали таких ліків, - смієть-
ся він. – І навряд чи придумають.

У Олега і Валерія є гідні послідовники. Оде-
сит Владислав Храпковський – один з них. 

- Я займаюсь у судомодельному гуртку 
5 років, - каже хлопець. – Мені там дуже і 
дуже цікаво. Буваючи на першостях Укра-
їни, багато чого навчився у дорослих, за-
позичивши у них і досвід боротьби за лі-
дерство. По закінченні школи займатимусь 
цим видом спорту і далі..

ХТО ВІДРОДИТЬ ПРИКЛАДНИЙ 
СПОРТ? 

Незважаючи на блискучі виступи 
наших судомоделістів як вдома, так 
і за кордоном, розповідь про них не 
можу закінчити на мажорній ноті. То-
му що усіма своїми перемогами вони 
завдячують самим собі і оборонно-
му Товариству, яке надає хоч і неве-
лику, та все ж допомогу. Проблеми 
з фінансуванням, 
отриманням при-
м і щ е н ь  х а р а к -
т е р н і  н е  л и ш е 
для Сергія Демі-
денка та його то-
варишів по Фе-
дерації ,  а  й для 
інших «спортсме-
н і в - п р и к л а д н и -
ків». Наприклад, 
авіамоделістів. А 
шкода.  А д же  ц і 
види спорту мо-
жуть знадобитись 
у так званий осо-

бливий період, який ми вже спосте-
рігаємо на сході країни.

За словами Сергія Степановича, в роки 
його дитинства, коли країна ще не залікува-
ла як слід рани, нанесені війною, при Будин-
ках піонерів, дитячої творчості діяли судо-
модельні, авіамодельні гуртки, де займали-
ся тисячі дітей і підлітків. Не всі вони стали 
рекордсменами і чемпіонами, не усі їхні іме-
на були відомі мільйонам людей, але мало 
хто з них став дитиною вулиці. І це головне. 

А що спостерігаємо сьогодні? Не хо-
чу чорнити нашу дійсність (хоча б тому, 
що це і без мене успішно роблять), але 
ж суспільство останнім часом деградува-
ло, справжні моральні, духовні цінності 
багатьма молодими людьми всіляко іг-
норуються. Давно відомо: якщо людині 
немає чим зайнятись корисним, вона за-
йметься некорисним. 

Знаю багатьох спортсменів, які за 
символічну оплату готові працювати з 
дітьми, майструвати разом з ними мо-
делі фрегатів, криголамів, бомбарду-
вальників та винищувачів. І радіти їхнім 
виступам. Не повірите? Тоді завітайте 
на чемпіонати з авіамодельного, судо-
модельного спорту. Переконаєтесь, як 
тішаться разом зі своїми вихованцями-
хлопчаками їхні наставники – сивочо-
лі чоловіки, яким далеко за шістдесят, 
як горять їхні очі, коли ті перемагають.

Не все так погано, як ми думаємо. Не 
всі увірували у силу грошей, продавши 
душу сатані за тридцять срібників. Не 
всім байдуже майбутнє нашої України. 
Сотні, тисячі людей готові працювати на 
її благо. По-різному. Хто з відбійним мо-
лотком у шахті, хто у шкільному класі, 
хто зі скальпелем біля хворого. А хто і 
біля верстака з підлітком, народжуючи 
моделі кораблів чи літаків, щоб потім 
запустити у велике плавання і блакит-
ну височінь, а молоді відкрити шлях до 
майбутньої професії.
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До Дня парашутиста

Постановою Бюро ЦК від 26 
червня 2014 року Почесним 
Знаком ТСО України наго-
роджено голову первинної 

організації  Першої  Української 
юнацької спортивно-парашутної школи 
Франківської районної організації Това-
риства міста Львова  НОВИКОВА Валерія 
Петровича. За казенними, на перший 
погляд, словами характеристики в наго-
родному листі - ціле життя, сповнене ро-
мантики неба і самовідданого служіння 
обраній справі, своєму народу.

Загальний стаж роботи в Товаристві 
29 років. Суддя вищої категорії по пара-
шутному спорту. Має 3250 стрибків з па-
рашутом різної складності, майстер па-
рашутного спорту. На протязі багатьох 
років був членом Львівського обласно-
го комітету ДТСААФ та ТСОУ. За активну 
роботу по військово-патріотичному ви-
хованню молоді тричі нагороджувався 
«Почесним знаком ДТСААФ». Неодно-
разово нагороджувався знаками, меда-
лями, жетонами, кубками, грамотами і 
Дипломами Центрального комітету та 
Львівської обласної організації ДТСААФ 
і ТСО України. Постійно пропагує занят-
тя парашутним спортом в засобах масо-
вої інформації. На протязі багатьох років 
є суддею обласних змагань з фігурного 
водіння автомобіля. Член національної 
спілки журналістів України.

Розповісти про життєвий шлях Ва-
лерія Петровича ми попросили чле-
на Національної спілки письменників 
України, у минулому військового жур-
наліста, полковника у відставці, по-
ета ЮРІЯ КИРИЛОВА:

- Перша Українська юнацька спортив-
но-парашутна школа  у  Львові  незаба-
ром  буде відзначати 30-річчя. Засновни-
ком і незмінним керівником цього уні-
кального навчального закладу, аналогів 
якому немає в Україні й у всьому СНД, є 
вихованець ДТСААФ (нині – Товариство 
сприяння обороні України) Валерій Пе-
трович Новиков.

  Характеризуючи цю людину, не обійду-
ся без гордого епітету «перший». Ось лише 
деякі віхи його біографії. На початку 60-х 
років минулого століття (як швидко мчить 
час!) Новиков став першим майстром па-
рашутного спорту у Львівській області, 
першим здійснив і ювілейний 1000-й  стри-
бок. Саме він проклав шлях з неба на львів-
ські стадіони «Дружба», СКА й арени інших 
міст, викликаючи захоплення у глядачів на 
всіх спортивних святах. Першим на Захо-
ді України Валерій Петрович удостоївся 
звання судді республіканської і всесоюз-
ної категорій. Довгі роки був капітаном и 
тренером збірної команди парашутистів 
Прикарпатського військового округу, на-
чальником штабу Львівського обласного 
авіаційно-спортивного клубу ДТСААФ, за-
відуючим навчальною частиною міської 
станції юних техніків. На протязі 45 років 
він очолював Львівську обласну федера-
цію авіаційних видів спорту. На його ра-
хунку – 3250 стрибків із парашутом з ае-
ростатів, різних типів літаків і вертольотів, 
удень і вночі, з великих і 
малих висот.

Тягу до підкорення 
П’ятого океану привив 
Новикову інструктор-
парашутист Львівсько-
го обласного авіацій-
но-спортивного клубу 
ДТСААФ першорозряд-
ник Альберт Михайло-
вич Чепраков.   Влітку 
1957 року  він  набирав 
чергову групу новачків і 
настільки захопив 20-річ-
ного курсанта Львівсько-

го військового училища імені М.Щорса 
розповідями про романтику польотів під 
куполом парашута, що Валерій негайно за-
писався у секцію. Через місяць тренувань 
Новиков здійснив свій перший стрибок.

«Раніше я часто уявляв цей момент – 
перемога себе, – писав пізніше про свої 
враження у той пам’ятний день Валерій 
 Петрович у книзі «Долі круті повороти» (до 
речі, Новиков – єдиний в Україні автор 13 
(!)  книг про парашутизм і є членом Міжна-
родної асоціації письменників-баталістів і 
мариністів). – Але чи зможу це здійснити в 
реальності? Повинен! До цього готувався.

Командир парашутної ланки майстер 
спорту Олександр Єрмоленко звертаєть-
ся до мене:

- Ну що, сержанте, стрибнеш першим?
Киваю головою.
- Приготуватися!
 Холодний потік повітря із розчинених 

дверцят ударяє в обличчя, перехоплюючи 
дихання. Звучить сирена.

- Пішов!
Який же важкий цей останній крок! І 

все-таки я роблю його сам...
Очі відкриті, але я нічого не бачу. 

Тільки гул у вухах. Чекаю так званого 
«динамічного удару – парашут повинен 
розкритися  через три секунди. Здаєть-
ся,   вони тривають вічність. І раптом – 
ривок, а за ним – тиша. І все стало на 
свої місця: небо, відлітаючий літак, роз-
критий над моєю головою купол. Внизу 
земля – наче розгорнута карта. Ось вона, 
дорога і добра, наче рідна мати, лагідно 
манить до себе.

Пам’ятаю: найскладніше – призем-
лення. Готуючись до нього, групуюся. 
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Ноги торкаються землі. Душа співає від 
захвату: «Я випробував себе! Я зміг!».

Скільки витримав Валерій Петрович 
подібних іспитів на витримку, мужність і 
майстерність – не злічити. 51-й стрибок – 
в озеро (не помилково, а за програмою), 
126-й – з висоти 4000 метрів із затримкою 
розкриття парашута у вільному падінні 
70 секунд. А між ними і слідом за ними 
– приземлення на «п’ятачки» в лісах і на 
стадіонах, нічні польоти під куполом, ко-
ли орієнтири на землі, які світилися, були 
закриті хмарами.

Вірність небу Валерій Новиков бере-
же уже 55 років. Закінчивши військове 
училище і ставши командиром взводу в 
7-му полку Залізної дивізії, він не тільки 
знаходив час для стрибків, а й захопив 
цим своїх однополчан. Його вміння бу-
ти хорошим тренером-навчителем допо-
могло багатьом воїнам стати парашутис-

тами-розрядниками. Наказом Головкому 
ВПС старшому лейтенанту Новикову було 
присвоєно звання «Інструктор парашут-
но-десантної підготовки», а роту, в якій 
служив молодий офіцер, голова парашут-
ного комітету при Авіаційній федерації 
СРСР генерал-лейтенант І.І.Лисов наго-
родив грамотою за активний розвиток 
парашутного спорту.

Згодом Новиков очолив парашутно-
десантну службу розвідувального центру 
 ПрикВО. Тепер Валерій міг повністю відда-
тися улюбленому захопленню! Зрозуміло, 
що й збірна команда парашутистів окру-
гу, в якій він був капітаном і «стрибаючим» 
тренером, набагато успішніше виступала 
на змаганнях. Сотні його вихованців стали 
не просто розрядниками, а професіонала-
ми високого класу

 Звільнившись у запас, Валерій  Петрович 
з головою занурився у справи ДТСААФ, а 
потім ТСОУ (Товариство сприяння оборо-
ни України). Разом із дружиною Валенти-
ною Олександрівною – суддею республі-
канської категорії – брав участь у складі 
головних суддівських колегій на всесоюз-
них і міжнародних змаганнях.

А потім він загорівся ідеєю створити 
клуб для підлітків, у якому б вони набу-
вали необхідних навичок для стрибків із 
парашутом і служби в повітряно-десант-
них військах. Обійшов десятки інстанцій, 
переконуючи чиновників у своїй правоті. 
Задумане втілювалося в життя зі «скри-
пом», але подвижник вперто й наполе-
гливо долав усі перепони й гальмування. 
Спочатку заняття довелося проводити в 
парашутному класі Львівського облас-
ного авіаційно-спортивного клубу, од-
нак пізніше таки вдалося «вибити» дві 
підвальні кімнати у жилому будинку. 140 
хлопчиків і дівчаток, які стали членами 
клубу «Висота», активно допомагали ре-
монтникам. Облаштувати ж парашутні 
класи допомогли Львівський обласний 
і Франківський районний комітети обо-
ронної організації.

«Висота» швидко почала виправдову-
вати свою назву. Батьки приводили сюди 
дітей, сподіваючись, що тут їх захоплять 
цікавою й корисною справою. І не поми-
лялися. Валерій Петрович терпляче опіку-
вався кожним, хто приходив до нього, ви-
водив не тільки у небо, а й у життя.

У 1992 році клуб «Висота» було пере-
йменовано в Першу Українську  юнаць-
ку  спортивно-парашутну школу.  Понад 
три тисячі підлітків отримали в ній свідо-
цтва укладальників парашутів, виконали 
нормативи спортивних розрядів. А офіце-

рів-десантників, яким дав путівку в небо 
Валерій  Петрович, можна зустріти в різ-
них гарнізонах України. У школи своя ори-
гінальна атрибутика – емблема, значок, 
вимпел, якими гордяться підлітки. Жод-
на з нині діючих оборонно-спортивних 
організацій України не має такої кількос-
ті нагород – Почесний знак ЦК ДТСААФ 
СРСР, така ж відзнака ЦК ТСОУ, три знаки 
«За активну роботу» Львівського облас-
ного комітету ТСОУ, багато кубків, дипло-
мів, грамот.

В серпні 2006 року спортивно-пара-
шутна школа увійшла до складу Міжна-
родного антикримінального та антитеро-
ристичного комітету (МААК) у Львівській 
області. Валерій Петрович став заступни-
ком його голови, йому присвоєно спе-
ціальне звання – генерал-майор МАКК.
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Пам'ять народна

Як українці боролися за свою незалежність? Хто чинив 
На ці та інші, не менш злободенні питання, можна знайти

                              Візитна картка співрозмовника
Роман Круцик народився на Івано-Франківщині.  Закінчив юридичний факуль-

тет Львівського Національного університету. У 1990-1994 роках – депутат 
Івано-Франківської обласної та міської рад,   начальник обласного відділу з по-
новлення прав репресованих.

У 1994 році обраний депутатом Верховної Ради України, в 1998-2000 роках 
працював у Рахунковій палаті України. Займається громадською діяльністю. 
З 1988 року член Української Гельсінської групи, голова Івано-Франківського об-
ласного комітету захисту Української греко-католицької церкви. У 1991-1999 
роках очолював обласну партійну організацію Конгресу Українських Націона-
лістів, член його центрального проводу.

У 1991-1998 роках – голова Івано-Франківської  обласної організації Товариства 
«Меморіал», з 1999-го – голова Київської міської організації «Меморіалу». У 2006-
2007 роках – заступник голови Українського інституту національної пам’яті. 

Перу Романа Миколайовича належать книги «Дем’янів Лаз. Геноцид Галичи-
ни», «Кияни – свідки голодомору», документальна повість «Дем’янів Лаз. Хро-
ніка злочину» та багато наукових статей із тоталітарного періоду історії 
України, він співавтор багатьох фільмів.

Нагороджений орденами  «За заслуги» 1-го і 2-го ступенів, а також орденом 
Свободи. Має двох дорослих дітей і трьох онуків.

Протягом десятиліть у наші голо-
ви втокмачували думку про те, 
що «український народ всім сер-
цем сприйняв радянську владу», 

- говорить Роман Миколайович. – На жаль, 
і сьогодні чимало українців перебувають в 
полоні стереотипів, навіяних комуністичною 
пропагандою і підтримуваних деяки-
ми російськими політиками. Їх потрібно 
розвінчувати. Тому й створили свого часу 
експозицію «Народна війна», а згодом 
видали книгу «Народна війна. Путівник 
до експозиції», вмістивши на її сторінках 
матеріали, які переконливо свідчать: 
українці чинили спротив більшовицькій 
владі. В тому числі і збройний. 

Кілька слів про саму експозицію. Для 
реалізації проекту, спрямованого на від-
родження історичної пам’яті, я спільно зі 
своїми однодумцями ще у 2001 році роз-
почав пошук та систематизацію архівних 
документів. Протягом кількох років члени 
товариства «Меморіал» опрацьовували ма-
теріали центральних державних та галузе-
вих архівів СБУ 18 областей України. Було 
знайдено і цифровано близько 70 тисяч 
сторінок архівних документів, які охоплю-
ють 1917-1945 роки і до недавнього часу 
залишалися невідомими науковцям. Саме 
вони і послужили базою для створення зга-
даної музейної експозиції, яка складається 
з 29 стендів, а також і видання «Путівника».

Дехто запитує, для чого знадобилося 
випускати «Путівник до експозиції», якщо 
кожен бажаючий може завітати до Музею 
і ознайомитись з її матеріалами. Відпові-
даю: по-перше, не всі, хто цікавиться на-
шою минувшиною, може прийти до му-
зею. З різних причин. А по-друге, путівник 
значно полегшує ознайомлення з історією 
боротьби українців проти більшовицько-
го режиму, оскільки документи, інші мате-
ріали розміщені у строгій послідовності, 
починаючи з перших днів встановлення 
радянської влади. 

«Путівник до експозиції» складається з 
23 розділів, які стисло відображають пері-
оди Центральної Ради, Гетьманату, Дирек-
торії, Західно- Української Народної Респу-
бліки, зимові походи армії УНР, а також – на 
основі документальних матеріалів і світлин 
– діяльність селянських партизанських за-
гонів і повстанських підпільних організа-
цій, ідеологію повстанського руху, його 
чисельність та соціальний склад.

Погортавши «Путівник», можна дізна-
тись, якими методами встановлювалася 
в Україні радянська влада, про людей, які 
вершили долі інших.

«Взяти із села Балаклеї 10 чоловік з числа 
куркульсько-бандитського елементу і села 
Свидівки 5 чоловік і розстріляти на місці, для 
чого…виділити відповідні загони. При таких 
загонах організувати революційні трійки».

Це – витяг з наказу по одній з район-
них ЧК. А таких наказів при встановленні 
«самої народної влади» було видано де-
сятки тисяч!

Однією з особливостей діяльності ЧК і 
ЦК КПУ в Україні було те, що вони активно 
залучали до співпраці різних авантюрис-
тів та пройдисвітів, готових вислужуватись 
перед новою владою.

 Степан Саєнко, зображений на радян-
ському плакаті як кращий працівник ЧК, 
один з них. Будучи комендантом Харків-
ської ЧК, він брав активну участь у знищенні 
сотень, тисяч «ворогів трудового народу», 
застосовуючи при цьому середньовічні ме-
тоди допитів нещасних. Вірною послідовни-
цею у нього була Дора Євлінська – співро-
бітниця Одеської ЧК, яку навіть колеги на-
зивали жінкою-катом. Є свідчення, що вона 
особисто розстріляла понад 400 чоловік. 
До речі, Саєнко за свої «подвиги» згодом 
очолив один із харківських заводів, став 
почесним громадянином міста!...

На «подвигах» євлінських, саєнків і їм 
подібних виховувалися цілі покоління ра-
дянських дітей, їхні імена присвоювались 
вулицям і паркам, їхні портрети висіли в 
школах, інших навчальних закладах. 

Наш народ не мирився зі становищем 
рабів, в яке його хотіли загнати. Зокрема, 
в багатьох повітах і волостях діяли пар-
тизанські загони. За радянськими джере-

українці боролися за свою незалежність? Хто чинив
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спротив більшовицькій владі, організовуючи народні повстання? 
и відповіді в книзі Романа Круцика “Народна війна”

лами лише на Київщині у квітні 1919 року 
сталося 38 збройних виступів селян. Од-
ним із найчисельніших повстанських за-
гонів був загін отамана Зеленого (Данила 
Терпила) з Трипілля. 

В березні місяці, зібравши 3 тисячі не-
вдоволених радянською владою, він роз-
почав антибільшовицьке повстання на пів-
дні Київської губернії. Зеленівці виступали 
насамперед проти свавілля ВЧК, насаджу-
вання так званої продрозверстки і ство-
рення радгоспів. Вони визволили Обухів, 
Богуслав, Переяслав, Таращу, перерізали 
залізничне сполучення з Києвом, часто зу-
пиняли на Дніпрі судна з награбованим 
українським хлібом. Вже влітку 1919 року 
загони Зеленого налічували майже 10 ти-
сяч чоловік, маючи на озброєнні гармати 
і кілька десятків кулеметів.

В районі Чорнобиля діяв загін отамана 
Струка, який оголосив себе командувачем 
1-ої повстанської армії і навіть планував 
разом із Зеленим штурмувати Київ.

У квітні 1919 року повстанці увірвали-
ся до Києва, намагаючись захопити пошту, 
телеграф і Лукянівську в’язницю, казарми 
військової частини…

Навіть наприкінці 20-х - на початку 30-
х років, коли окупаційний більшовицький 
режим почувався в Україні досить впевне-
но, знищивши десятки, а то й сотні тисяч 
своїх противників, знаходились сміливці, 
які чинили йому спротив. Так, наприклад, 
на Чернігівщині в ці часи діяли 64 підпільні 
організації та осередки, 137 повстанських 
загонів, відбулося 32 селянських повстання.

На Полтавщині, незважаючи на масові 
арешти, підпільна повстанська діяльність 
теж не припинялася. Так, у 1929-1932 ро-
ках каральними органами тут було ліквідо-
вано десятки осередків Спілки Визволення 
України, до складу яких входили і повстан-
ці. Загалом у цьому чудовому краю діяли 
понад 70 загонів, які вступали в сутички 
з ВЧК, загонами, що проводили продроз-
верстку, виконували інші «важливі завдан-
ня радянської влади», яка, розуміючи, що 
самотужки їй важко впоратись з повстан-
цями, всілякими способами залучала на 
свій бік пересічних українців. При цьому 
методами не гребувала.

«Я, Василь Загуменний, даю розписку 
Мелітопольській повітовій ЧК у тому, що 
поступаю на службу …секретним аген-
том по боротьбі з контрреволюцією. Я 
зобов’язуюсь розкривати і розшукувати 
контрреволюційні організації не за страх, 
а за совість. В заручниках залишаю своїх 
любимих матір і дружину. За порушення 
розписки вони можуть бути покарані, в 
тому числі і розстріляні».

Уже однієї цієї розписки, пожовклої від 
часу, достатньо, щоб зрозуміти звірячу суть 
нав’язаної нам влади, її огидні методи бо-
ротьби зі своїми ворогами: ними можуть 
користуватися лише відверті покидьки. А в 
книзі вміщено чимало таких розписок, які 
збереглися в архівах спецслужб. Знайомля-
чись з їх змістом, краще розумієш суть вла-
ди, яка керувала нами понад сім десятиліть.

Статистичні дані, документи, подані в 
книзі, опираються винятково на радян-
ські джерела. Правда, з політичних та ін-
ших причин статистика, яка відображає 
поширеність повстанського руху в  Україні, 
кількість жертв може бути занижена сами-
ми спецслужбами, в архівах яких ці доку-
менти зберігались.

Завдяки драконівським заходам безпе-
ки, вжитим ВЧК, до весни 1930 року вдалося 
придушити більшість повстань. Винятком 
стали тільки Тульчинський та Могилівський 
округи Поділля, де, за словами Балицько-
го, народні виступи «досягли найбільших 
масштабів і гостроти», охопивши 282 села!..

У березні 1930 року Станіслав Косіор, 
звітуючи Йосипу Сталіну, повідомив, що 
«оперативні групи ОГПУ, застосувавши ку-

лемети, а в окремих випадках і гармати, 
упокорили Україну і взяли ситуацію під 
всеохоплюючий контроль». Але це був 
тимчасовий успіх окупантів: вже восени 
1930 року, за донесенням того ж Балиць-
кого, «в Україні розпочалося формування 
нових повстанських загонів…з отамана-
ми, сотниками і десятниками». Повстан-
ський рух в тогочасній Україні був настіль-
ки сильним, що Сталін у своїй телеграмі 
від 28 грудня 1232 року, адресованій «то-
варишам Косіору і Балицькому», підкрес-
лив, що «метою петлюрівських повстань є 
відділення України від СРСР».

Та сили все ж були нерівними. Проти 
повстанців застосовувалися найбруталь-

ніші, найжорстокіші методи боротьби, які 
нагадували часи інквізиції. 

За приблизними підрахунками про-
тягом 1921–1932 років на теренах 
України загинуло близько 100 тисяч 
безпосередніх учасників збройних по-
встань. Ось така ціна була заплачена 
українським народом за прагнення бути 
господарем на своїй землі!

ВІД РЕДАКЦІЇ:
За ініціативи управління військово 

- патріотичної роботи Товариством 
придбано комплект музейної експо-
зиції, який розмістили на 3-му повер-
сі будівлі Центрального комітету ТСО 
України. Тож усі бажаючі тепер можуть 
ознайомитись з матеріалами Музею 
безпосередньо у цьому приміщенні.

спротив більшовицькій владі організовуючи народні повстання
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2-3 серпня цього року в Києві на стадіоні КНУБА відбувся OLD CAR 
FEST - справжнє свято для всіх шанувальників старовинної техніки. 
Одним з організаторів цього дійства виступив колективний член ТСО 
України «Проект «Кофейбус», який очолює ветеран Військового Флоту, 
активний учасник заходів з військово-патріотичного виховання молоді 
Вадим Навроцький. Розповісти про перебіг фестивалю ми попросили 
нашого позаштатного кореспондента Романа Щипкова.

На фестивале были представлены не 
только отечественные и зарубежные 
легковые автомобили, выпущенные до 
1984 года, но и грузовики, автобусы и 
мототехника. Это мероприятие мож-
но назвать  самым крупным и массовым 
событием в мире ретро-техники нашей 
страны за последний год. Организатора-
ми выступили реставрационная мастер-
ская классических автомобилей Old Car 
Service, проект "Кофейбус" и обществен-
ная организация "СОТЫ". Принимали учас-
тие в фестивале частные коллекционеры 

и представители клубов любителей той 
или иной марки автопрома. В отличие от 
многих подобных мероприятий, принять 
участие в фестивале мог любой владелец 
старинного автомобиля, мотоцикла или 

любой другой техники - не-
зависимо от ее типа, марки 
и состояния. 

Для удобства посетите-
лей выставка была разде-
лена на тематические части 
в зависимости от возраста 
экспонатов. В этом году гос-
тями фестиваля стали более 
15 тысяч человек, которые 
получили огромное удо-
вольствие от знакомства 
с эксклюзивными образцами автотех-

ники, собранными 
о р га н и з ато р а м и 
выставки. Среди 
зрителей, как ни-
когда, было много 
студентов и школь-
ников, которые с 
интересом ознако-
мились с истори-
ей развития отече-
ственного и зару-
бежного автопрома.

В рамках празд-
ника прошли многочисленные конкурсы. 
Так, Днепропетровская мастерская «Авто-
реанимация» победила в категории «Луч-
шая реставрация отечественного авто-
мобиля» за прекрасно восстановленные 

«Волги» – ГАЗ 21Г (1957 
г.) и ГАЗ 21 (1959 г.). 
Специальные награды 
от организаторов полу-
чили владельцы ретро-
техники в целом ряде 
номинаций:

«Лучшая реставрация 
зарубежного автомоби-
ля» - BMW 2000 (1967 г.); 

«Лучшая сохранность зарубежного ав-
томобиля» - Cadillac Coupe de Ville (1982 г.);

«Старейший автомобиль фестиваля» 
– Ford A (1928 г.) Запорожского клуба 
«Фаэтон»;

«Старейший мотоцикл фестиваля» – 
BMW R35 (1937 г.);

«Самый дальний пробег» - «Мо-
сквич-408» из Мелитополя;

«Самый элегантный автомобиль фестива-
ля» - роскошный Rolls Royse Phantom II (1929 
г.) клуба «Александровский» из Запорожья. 

Отдельно организаторы отметили ру-
ководителя львовского клуба «ЗАЗ Козак» 
Владимира Кулинича «За вклад в развитие 
ретро-движения в Украине». Специальная 
номинация от Украинского Историко-Тех-
нического Товарищества «Реставрация, 
на старт!» досталась владельцу Mitsubishi 
Galant Lambda 1978 г. Приз «За самую актив-
ную клубную поддержку фестиваля» полу-
чил авторетроклуб «Ретроград» из Харькова.

Характерно, что штаб фестиваля размес-
тился в автобусе, который любезно предо-
ставила Дарницкая автошкола ТСО Украины,  
возглавляемая Николаем Мироненко.

Организаторы праздника планиру-
ют сделать OLD CAR FEST ежегодным 
событием, которое со временем может 
стать визитной карточкой нашей страны 
в мире любителей классической техни-
ки. Пожелаем им удачи в этом хорошем 
начинании!

З місця події



№ 3(15) 2014 31

ТСОУ в постатях

Родился Евгений Карлович 9 авгу-
ста 1934 года в Одессе. Закончил 
школу в 1953 году, но уже с 1951 
года работал водителем. Высшее 

образование получил в Одесском поли-
техническом институте. С 1960 года начал 
активно заниматься автомобильным спор-
том. Первым спортивным достижением 
стало почетное третье место в областных 
соревнованиях по авторалли в 1963 году. 
Но истинным жизненным призванием 
Евгения Карловича стал картинг. Эта, на 
первый взгляд игрушечная машинка, стала 
не только увлечением, но и смыслом всей 

многолетней трудовой деятельности на-
шего юбиляра.

Чемпион УССР 1964 и 1970 годов, 
многократный призер чемпионатов 
Украины, пятое место в чемпионате 
СССР – вот далеко не полный перечень 
спортивных достижений кандидата в мас-
тера спорта по картингу Евгения ХОДАНО-
ВИЧА. Накопив солидный личный опыт 
участия в соревнованиях, имея хорошую 
теоретическую подготовку, Евгений Кар-
лович переходит на тренерскую работу. 
На протяжении 4-х лет в начале 80-х годов 
он успешно возглавляет сборную коман-

ду Украины. С 1978 
года работает тре-
нером Одесского 
областного спор-
тивно-техническо-
го клуба.

Главным сво-
им достижением 
в жизни ХОДАНО-
ВИЧ считает сво-
их прославленных 
воспитанников-
к а р т и н г и с т о в : 
Константина Три-
ф о н о в а ,  И г о р я 

Кротика, Андрея Демянюка, Юрия Го-
релова, члена сборной СССР Сергея Чу-
бенко, четырехкратного чемпиона Со-
юза Дмитрия Таранца. А сколько ребят, 
не достигших заоблачных спортивных 
высот, обязаны Евгению Карловичу за 
то, что он оторвал их от улицы и приоб-
щил к великому братству спортсменов-
автомобилистов!

Невзирая на свой почтенный юбилей, 
Евгений ХОДАНОВИЧ полон планов и 
энергии. Он как судья национальной ка-
тегории является неоспоримым арбитром 
всех соревнований, постоянно работает 
с молодежью, передавая ей свой воисти-
ну необъятный спортивный и жизненный 
опыт. Его план-минимум – усадить всю 
детвору южной Пальмиры на карты!

Спасибо Вам, дорогой наш Евгений 
Карлович, за все, что Вы сделали для на-
шего Общества, для развития картинго-
вого спорта во всей Украине! Уверены, 
что Ваш молодецкий задор поможет нам 
поднять автоспорт на самые высокие сту-
пени спортивного мастерства!

Здоровья Вам,  коллега,  мира и 
благополучия Вашим родным и близ-
ким, огромных успехов на трассах 
Вашим воспитанникам!

В Одесском областном спортивно-техническом клубе ОСО 
Украины чествовали юбиляра ХОДАНОВИЧА Евгения Карловича 
- судью национальной категории, Председателя Совета 
ветеранов картинга Одесской области, неоднократного призера 
чемпионатов Украины по авторалли и картингу
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Десятки батьків солдатів, які лікуються у Головному військовому госпіталі 
МО України, вдячні полковнику Геннадію Перову за піклування про їхніх синів

Коли учителі, однокласники 
дізналися про наміри Геннадія 
вступати до військового учи-
лища, були дуже здивовані: 

вони вважали, що місце відмінника 
навчання, який «йшов» на золоту ме-
даль, у престижному столичному 
виші. Але хлопець все ж написав на 
імя військового комісара району ра-
порт з проханням дозволити вступ 
до Львівського вищого військово-
політичного училища.

Непомітно проминули роки навчання і 
лейтенант Геннадій Перов для «проходжен-
ня подальшої військової служби» відбув у 
розпорядження командувача Київського 
військового округу. До речі, училище він за-
кінчив із золотою медаллю і, маючи право 
вибору офіцерської служби, обрав саме КВО.

- Я, корінний киянин, не сподівався за-
лишитися в столиці України, - каже пол-
ковник Геннадій Перов. – Але мені неаби-
як пощастило: призначили заступником 
командира роти одного з підрозділів, що 
дислокувався саме у Києві.

У 1986 році старший лейтенант Перов ра-
зом зі своєю ротою брав участь у ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, про 
що не любить багато розповідати. Але зі слів 
колишніх його підлеглих знаю: він ніколи не 
ховався за їхні спини. Знаючи, що на тій чи 
іншій ділянці високий равень радіації, пра-
цював разом з солдатами.

Сьогодні полковник Геннадій Перов – 
заступник начальника Головного ваійсько-
во-медичного клінічного центру МО Укра-
їни по роботі з особовим складом. Хоча у 
його підпорядкуванні і немає військовиків 
строкової служби, проте роботи вистачає. 
Особливо сьогодні, коли в госпітальних па-
латах перебувають сотні солдатів і офіцерів, 
які дістали поранення та контузії, беручи 
участь у антитерористичній операції.

Геннадій Борисович може напамять на-
звати десятки прізвищ поранених, особли-
во тих, хто знаходиться у важкому стані, 
знає, хто з них потребує особливої уваги 
як з боку лікарів, так і волонтерів, що опі-
куються пацієнтами Центру.

Я був свідком, як до Геннадія Борисовича 
звернулася жінка-активістка з проханням 
допомогти у правильному розподіленні гу-
манітарної допомоги. Так ось, Перов попро-
сив її зачекати, а сам пішов по палатах, де 
спілкувався як з пораненими, так і лікарями.

- Я поважаю усіх, хто воював і продо-
вжує воювати з терористами, - каже офі-
цер. – Можливості волонтерів не безмежні. 
І я роблю все можливе, щоб їхня допомо-
га надходила насамперед тим бійцям, які 
перенесли найскладніші операції, не мо-
жуть самостійно пересуватись. Ми навіть 
враховуємо той факт, з якої родини солдат 
- більш менш заможної чи ні. ..

Я був свідком, коли до кабінету полков-
ника Перова зайшла жіночка з Хмельниччи-
ни, син якої тривалий час лікувався у Центрі.

 - Хочу від усієї нашої родини подякува-
ти вам, Геннадію Бориосвичу, - несміливо 
почала вона, а у самої на очах виступили 
сльози. – Мій син, я, вся наша сімя скільки 
житимемо, стільки й пам’ятатимемо вас. 
Нехай береже вас Господь Бог!

Коли вона пішла, я поцікавився хто це. 
- Її син дістав тяжке поранення ноги в 

бою під Краматорськом, - відповів Генна-
дій Бориосвич. – Після лікування Володи-
мира комісували. Він зможе ходити, але 
не скоро: сьогодні для пересування йому 
потрібна каляска. Згадавши про своїх до-
брих знайомих – людей бізнесу, попро-
сив їх придбати каляску. І буквально через 
кілька днів вона була у хлопця…

Це – один лише випадок із багатьох, ко-
ли полковник Перов допоміг вояку у йо-
го поверненні до повноцінного життя. А 
таких і подібних міг би навести десятки.

Сьогодні частими гостями вояків, 
що проходять тут лікування, є відомі і 
не дуже співаки, поети, які виступають 
перед ними. Лише останнім часом пе-
ред ними виступали народний артист 
України Леонід Сандуленко, заслужена 
артистка Криму Злата Огнєвич, Олег 
Скрипка, Володимир Зеленський та йо-
го партнери по «Кварталу 95», Антоніна 
Матвієнко, Арсен Мірзоян.

 - Ми дуже задоволені співпрацею з 
Геннадієм Борисовичем, - каже Наталя 
Воронкова – голова громадської органі-
зації «Крила Фенікса». – У тім, що ми успіш-
но реалізовуємо наш прооект, що кожна 
гривня, потрачена нами на військовиків, 
доходить до них, є неабияка заслуга пол-
ковника Геннадія Перова.



Потребности батальонов на передовой:

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 093 995 60 46 (Константин)




