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Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай. 

Тарас Шевченко



Понад 60 років Прилуцька автомобільна школа Чернігівської обласної організації ТСО 
України готує фахівців за водійськими професіями та активно залучається до проце-
су виховання молоді, ставши центром військово-патріотичної роботи на теренах При-
луччини. Примітною фігурою в автошколі є відповідальна, порядна людина - майстер 
виробничого навчання Віткус Павло Альфредович. Вже більше 15 років ефективно за-
стосовує свої знання та досвід у навчальному процесі. Він активний і в справі виховання 
молоді, завжди задіяний в заходах військово-патріотичного спрямування. Павло 
 Аль фредович - людина творча, різностороння, захоплена і безумовно талано-
вита, частиною життя якої став живопис. Його пейзажі, натюрморти, вражаючі 
етюди квітів овіяні ліричним авторським почуттям. Крім живопису він захо-
плений ще й поезією. Жоден захід а автошколі не проходить без поетичного 
оздоблення в авторстві Павла Альфредовича. Це вірші ліричного, професій-
ного, ювілейного, дружнього та патріотичного змісту.

Надаємо на розсуд читачів вірша, якого наш колега присвячує Великим 
 Синам України - захисникам Вітчизни.

Вам, великим синам України!

Вам, народженим в Україні,
Вам, героям цієї війни,

Що на наші терени прийшла від Росії,
В якій гинуть і наші, і їхні сини…

Вам, хто себе ні на мить не жаліє,
Хто життя на вівтар цей кладе,
Вам, хто у вільній країні воліє,

Вам, хто щастя в людей не краде…

Вам, хто пайок свій віддав старій жінці,
Без жалю, що голодний сам буде,

Вам, хто взявся писати криваві сторінки,
Вам по справжньому сильним людям…

Усім Вам, хто полишив дружину,
Малих діток, стареньких батьків,

Хто пішов захищати свою Україну,
Від «своїх» і чужих ворогів…

Вам, кого не злякати із «Градів»,
Кого Кіборгом суки назвали,

Що в летовищі мужньо чавили тих гадів, 
Після бою своїх рахували…

Вам, кого зустрічали з квітками,
Кому гімн усім людом співали,

Вашим браттям, що під прапорами,
Як героїв, по всій Україні ховали…

Вам, хто відчув біль і зраду
Від своїх, хто в тилу «окопався».
Сподіваюсь, пішла вже та Рада,
Як отой, що в Росію забрався…

Вам, хто старші, і ще зовсім юним,
Вам, нащадкам козацького роду,

Вам, великим синам України,
Вам, найкращій еліті народу…

Вам, згуртованим, сильним, хоробрим,
Хто людей піднімає з колін,

Хто нам дав зрозуміти - ми горді -
Щирий наш Український уклін…
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До яких пір ми ще будемо ділити її - велику і святу Перемогу? 70 років 
минуло відтоді, як останній нацистський зайда був викинутий за межі 
України, ще через півроку останні акорди гвардійських мінометів по-
ставили останню крапку в найкривавішій за всю історію людства війні.

70 років - мало це чи багато? Вік, відпущеній природою (або Гос-
подом Богом) середньостатистичній людині; термін, на протязі якого 
з'являються на світ  три нових покоління. І за цей тривалий-таки час 
на теренах колишнього Радянського Союзу, який на своїх плечах ви-
ніс основний тягар цієї війни, так і не спромоглися з'ясувати - хто ж є 
головним "автором" Перемоги. 

Ми, представники старшого покоління, давно впевнилися, що по-
кровителька історії Кліо ніколи не була чесною дівою, вона завжди ля-
гала під тих, хто тримав на той час в своїх руках владу. За часів, коли 
ще живий був "кращий друг піонерів", я відривав аркушик настінного 
календаря і з захопленням читав про черговий Сталінський удар, по-
чаток якого припадав саме на цей день. І таких Ударів було рівно де-
сять. Коли ж кермо держави до своїх чіпких рук взяв колишній "доне-
цький шахтар" Микита Хрущов, ми дізналися, що більшість перемог 
кувалася на тих фронтах, де саме він був представником партії. В часи 
так званої стагнації муза Кліо раптом згадала, що головні події Великої 
Вітчизняної відбувалися на Малій землі, під Новоросійськом. Не да-
ремно ж майбутній "маршал перемоги" Георгій Жуков, розробляючи 
новий стратегічний план, гасав туди за порадою до полковника Бреж-
нєва, улюбленого героя чисельних анекдотів. Якби так передчасно не 
пішов із життя черговий Генеральний секретар Андропов, то вияви-
лось би, що перемогу забезпечили підпільники Петрозаводська, до 
яких він мав безпосереднє відношення. Ох, пізно народився Мишко 
Мічений (мабуть, самим Сатаною), а то б усі головні військові перемо-
ги перенесли на терени Ставропілля...

Під час святкового бенкету у 1945-му товариш Сталін оголосив тост за 
великий російський народ, без якого не було б цієї перемоги. Хто ж про-
ти?! Але його "кадебешний онучок" пішов далі, оголосивши на весь світ, 
що Росія могла зламати хребта Гітлеру і самотужки. Та Бог з ним, сердеш-
ним, що візьмеш з убогого... Весь світ тільки посміхнувся з дурнобреха.  

А що ми самі коїмо? Один президент присвоює звання Героя Украї-
ни провіднику УПА, другий це звання знімає. Верховна наша мудра Ра-
да так і не спромоглася визначитися - учасники війни вояки ОУН-УПА 
чи ні. Дехто відверто заявляє, що радянські воїни прийшли на землю 
України не як визволителі, а в якості нових окупантів. Не дивлячись на 
те, що в лавах Червоної Армії було близько 6 мільйонів українців. І не 
гірших в світі вояків - від рядового до маршала! 

То ж віддамо право копирсатися в тонкощах історії фахівцям і по-
літикам, які прагнуть заробити на цьому сумнівний авторитет. А нам 
сьогодні, коли ворог стоїть у воріт, потрібен досвід усіх тих, хто був не-
байдужий до святої справи захисту рідної землі -  дружини великого 
князя Ярослава і вельми демократичного Війська Запорізького, січових 
стрільців УНР і вояків ОУН-УПА, народних месників Сидора Ковпака і 
бійців та командирів Радянської Армії.

ДЛЯ НАС СЬОГОДНІ ГОЛОВНЕ - ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ 
ПЕРЕМОЖЕМО!
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Прошу слова

В січні наступного року ми відзначатимемо 88-у річницю з дня створення нашого 
Товариства. З номера в номер "Вісника ТСО України" ми згадуємо про сповнені 
героїзму і трудової наснаги роки діяльності улюбленого дітища радянського 
народу - Тсоавіахім - ДТСААФ . Ось і в цьому випуску публікуємо досить корисний 
історичний екскурс в минуле, досліджуючи досвід старших поколінь оборонців в 
справі підготовки військових резервів збройних сил колишньої країни

Але не про це я сьогодні хочу з 
вами, шановні читачі, поговори-
ти. Справа в тому, що останнім 
часом все частіше досить не-

гативно стали згадувати про наше Това-
риство. При чому прикладають до цього 
руки ті, хто навіть і не чув раніше про "…
якесь там Товариство сприяння обороні 
України". Дійшло до того, що на досить ви-
сокому рівні починають лунати заклики 
ліквідувати ТСОУ, а на його базі створити 
міфічне громадське об'єднання, яке, на 
думку авторів, не тільки стане надійним 
захисником Вітчизни, а й зовсім, начеб-
то, замінить Збройні Сили та інші силові 
структури держави.

Та Бог з ними, недолугими, може й зна-
йдуть колись час ознайомитись із Закона-
ми України та зрозуміють всю безглуздість 
свої фантазій. Тут річ в іншому. Головним із 
звинувачень на нашу адресу вони висува-
ють тезу про те, що ми не використовуємо 
належну нам матеріальну базу, насамперед 
адміністративні та інші будівлі, за прямим 
призначенням, а здаємо їх в оренду. І за-
любки наводять списки тих організацій, 
які користуються нашими приміщеннями. 
Та ми від цього й не відхрещуємось, навіть 
розробили та затвердили свого часу на Бю-
ро ЦК відповідне «Положення про поря-
док здачі в оренду нерухомого майна, що 

знаходиться у влас-
ності ТСО України», 
в якому чітко визна-
чаємо, що переда-
ча майна в оренду 
не припиняє права 
власності на це май-
но і воно не підля-
гає викупу та про-
дажу. Відзначено 
також, що в оренду 
може передаватися, 
причому на термін 
до одного року, ли-
ше те майно, яке не 

буде негативно впливати на своєчасність, 
повноту і якість виконання поставлених 
статутних завдань і тимчасово не викорис-
товується в господарській діяльності.

А тепер давайте повернемось до вито-
ків Товариства. Ще раз нагадаю, Тсоавіахім-
ДТСААФ був створений як організація, яка 
мала займатися підготовкою технічних та 
інших фахівців для армії. Чоловіки старших 
поколінь добре пам'ятають, де отримали 
свої перші навички майбутні військові во-
дії, зв'язківці, десантники, водолази, ра-
діотехніки, кінологи, снайпери та безліч 
інших фахівців, без яких військо - пусте 
місце. Щоб успішно виконувати важливе і 
відповідальне завдання уряду, держава не 
шкодувала коштів на створення навчаль-
но-матеріальної бази - практично в кожно-
му більш-менш розвиненому районному 
центрі будувались приміщення під авто-
школи та інші технічні навчальні заклади 
з просторими класами і лабораторіями, 
гуртожитками та їдальнями, полігонами та 
спортивними містечками. Тисячі одиниць 
авіаційної, автомобільної, спортивної тех-
ніки та зброї були передані навчальним 
закладам. І вони не залишалися без діла!

Оголосивши себе правонаступником 
колишнього ДТСААФ УРСР, ТСО України 
взяло на себе відповідальність не тільки 
за підготовку майбутніх вояків незалеж-

ної України, а й за збереження тієї матері-
альної бази, що залишилася нам у спадок. 
І ми чесно виконували своє зобов'язання - 
більш як півмільйона підготовлених до вій-
ськової служби молодих людей тому свід-
чення. І не наша провина в тому, що в 2009 
році Збройні Сили відмовились від послуг 
оборонного Товариства. Та й які замовлен-
ня могла давати армія, яка сама стала не 
потрібною очільникам молодої незалеж-
ної держави? Чи то "батьки нації" занадто 
піддались гіпнозу "колективної безпеки", 
яка була їм обіцяна в обмін на третю в сві-
ті ядерну міць, чи мали якусь користь від 
спритних ділків, які досить професійно по-
чали дерибанити все, чим так багаті були 
колишні Радянські Збройні Сили, що по-
трапили до їх загребущих пазурів.

А може нагадати, що сталося з іншою 
всенародною власністю - заводами і фа-
бриками, шахтами і могутніми транспорт-
ними підприємствами, колгоспами і рад-
госпами, науковими та іншими державни-
ми закладами? Все прибрали до своїх рук 
колишні "вірні ленінці". І ви знаєте, як во-
ни розпорядились нашою загальною влас-
ністю,  здебільшого пустивши її з молотка 
чи на металолом, залишивши за воротами 
мільйони робітників, ІТР, науковців та  інших 
співвітчизників, які чесним трудом заро-
бляли свою копійку, зміцнювали державу. 

А тепер уявіть собі, що сталося б  з влас-
ністю колишнього ДТСААФ. Так, чимало 
було охочих заграбастати під себе такий 
ласий шматок, або відхопити бодай кусень 
від нього. Та ми вистояли, ми його збере-
гли. Сьогодні 528 професійно-технічних і 
8 вищих навчальних закладів (коледжів і 
технікумів) щорічно готують близько 227 
тисяч фахівців за 35 робітничими профе-
сіями, у тому числі понад 205 тисяч водіїв 
автомобілів різних категорій, тобто 39% від 
загальної кількості усіх водіїв, що готують-
ся загалом в Україні. На обліку в комітетах 
та організаціях Товариства знаходяться: 
418 спортивно-технічних клубів, 86 цен-
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трів спортивно-технічного профілю, 11 ди-
тячо-юнацьких спортивно-технічних шкіл. 
ТСО України має близько 300 автодромів і 
мототрас, 99 колективних радіостанцій, 77 
смуг перешкод, 12 майданчиків для служ-
бового собаківництва, 10 полів для мото-
болу, 14 кордодромів, 5 картингових трас 
- дві з них міжнародного рівня, 8 водних 
станцій, палац підводного спорту і шосей-
но-кільцеву трасу “Чайка” та 11 спортивних 
аеродромів. Готують снайперів більше со-
тні тирів і стрілецьких клубів.  

Хтось може сказати, мов, ви як та со-
бака на сіні - і собі не гам, і другим не дам. 
Ні, шановні, не таку мету ми перед собою 
ставили. Нехай за новим законом це й не 
колективна, а приватна власність, вона 
не може належати комусь персонально. 
Згідно Статуту «кошти і майно не можуть 
перерозподілятися між його членами, 
використовуються для виконання ста-
тутних завдань…».

І не звинувачувати в корисливості 
і бездіяльності, а до землі вклонитися 
треба тим людям, які зберегли недотор-

каною цю, за великим рахунком, народ-
ну власність. А орендарі, яких ми мусимо 
тримати, дозволяють нам не тільки спла-
чувати комунальні платежі та чисельні по-
датки за більш ніж 5000 будівель і споруд, 
підтримувати їх у придатному стані, вчас-
но ремонтувати, робити реконструкції та 
поліпшення.  Адже відомо, що Товариство 
не має від держави ніяких пільг – ні в опо-
даткуванні, ні в фінансуванні. Це дає змогу 
в наш далеко не простий час виплачувати 
заробітну плату та нарахування на неї  для 
майже 8 тисяч штатних працівників Това-
риства.  А ще - щорічно відраховувати на 
спортивно-масову роботу близько 5 міль-
йонів гривень щорічно. 

Не витримують критики твердження 
про те, що не виконуємо статутних за-
вдань, стоїмо осторонь викликів сього-
дення. З початком бойових дій на тери-
торії Донецької і Луганської областей всі 
організації ТСО України розгорнули ак-
тивну роботу з підготовки членів ТСОУ, 
які направлялись в діючі підрозділи АТО. 
В управлінні ЦК ТСОУ створена спеціальна 
структура, яка опікується виключно питан-
нями військово-патріотичного виховання 
та сприяння територіальній обороні. За ко-

роткий час досвідченими 
інструкторами у навчаль-
но-тренувальному центрі 
ТСОУ «Патріот-Снайпер» та 
на полігонах навчено воло-
дінню стрілецькою зброєю 
та основам тактичної підго-
товки майже дві тисячі чле-
нів Товариства. Організа-
ції ТСОУ багато уваги при-
діляють підготовці фахівців 
для батальйонів, що діють  
в зоні АТО. Наприклад, за 

рахунок навчальних центрів підготовле-
но більше 150 чоловік водіїв групи «Д» і 
«СЕ». В Харківсько-
му аероклубі ТСОУ 
п р о д о в ж у є т ь с я 
підготовка льотчи-
ків для Повітряних 
Сил України на лі-
таках вітчизняного 
виробництва ХАЗ-
30, чергові 18 кур-
сантів успішно за-
своїли первинну 
програму польо-
тів. Успішно діють 
курси з підготовки 

операторів безпілотних літальних апа-
ратів. Більше 70 чоловік, які були від-
ряджені до Києва командуванням АТО, 
отримали сертифікати про завершення 
теоретичного і практичного навчання 
і повернулись до діючих підрозділів.

Якщо держава дійсно буде зацікавле-
на у використанні людських і матеріаль-
них ресурсів Товариства, надасть нам  за-
мовлення, підкріплені відповідною техні-
кою, зброєю і навчальними програмами 

- всі потрібні для основної нашої діяльнос-
ті приміщення будуть звільнені від оренда-
рів. А ТСО України почне з новою енергі-
єю виконувати своє основне призначення 
- підготовку фахівців для Збройних Сил та 
інших силових структур держави. Про це 
я постійно доповідав керівництву держа-
ви, в тому числі і на двох парламентських 
слуханнях – в травні 2012 і липні 2014 ро-
ку. Для цього у нас все є - досвідчені фа-
хівці і навчально-матеріальна база. А го-
ловне - у нас є бажання бути корисними 
як державі, так і народові України!

Голова ТСО України
Віктор Тімченко
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«УКРАЇНЦІ ПОСТРАЖДАЛИ 
НАЙБІЛЬШЕ…»

Прем’єр-міністр Великобританії 
Уїнстон Черчіль, підводячи в 
парламенті підсумки Другої 
світової війни, сказав:

- З-поміж усіх народів, які опинили-
ся під владою гітлерівської Німеччи-
ни, найбільше постраждав український. 
Але він не лише вижив, не скорившись, 
а й ціною мільйонів людських життів 
зробив величезний внесок у перемогу 
над німецьким фашизмом...

Сер Черчіль ніскільки не перебільшу-
вав. Адже за кілька років панування гіт-
лерівці знищили 714 українських міст, 
28 тисяч сіл, з яких 250 спалили разом 

з їх жителями, зруйнували більше 50 ти-
сяч закладів освіти, культури і охорони 
здоров’я, майже півмільйона житлових 
будинків. Новоспечені господарі, відсту-
паючи, залишали по собі випалену землю.

Будуючи «новий порядок», фашисти 
облаштували близько 250 концентрацій-
них таборів, знищивши в них сотні тисяч 
військовополонених і мирних жителів.  
По сьогодні достеменно невідомо скіль-
ки українців нацисти вивезли до Німеч-
чини на примусові роботи, але історики 
схиляються до 2,4 – 2,5 мільйонів. Загаль-
ні втрати України під час окупації склали 
близько 10 відсотків населення, не вра-
ховуючи тих, хто загинув на фронтах. Для 
порівняння: Франція втратила 1,5 відсо-
тка, Чехословаччина – 3, Бельгія – 1,1. 

Тож не дивно, що після визволення 
Києва у ньому проживало всього 200 
тисяч людей проти 900 тисяч у дово-
єнний час. Менше третини жителів за-
лишилося після вигнання гітлерівців у 

Харківській, Житомирській, Запорізькій, 
Полтавській, Волинській, Кіровоград-
ській областях.
«ЧИМ БІЛЬШЕ БРЕШЕШ, ТИМ КРА-

ЩЕ ТОБІ ВІРЯТЬ…»
Під час святкування у 1945 році Пере-

моги Сталін підняв тост за «великий росій-
ський народ, без якого не було б великої 
перемоги». Мине понад 60 років, і прези-
дент Росії Володимир Путін заявить, що Ро-
сія виграла б війну і без інших республік, 
в тому числі і без України. Кремлівський 
вождь, мабуть, «забув», що Україна дала 
фронту майже 6 мільйонів бійців і коман-
дирів. З 11,6 тисяч Героїв Радянського Со-
юзу кожен п’ятий - українець, з її території 
в 1941-му були евакуйовані – разом з інже-

нерно-технічними працівниками 
- тисячі підприємств, які працюва-
ли в глибокому тилу на перемогу.

Варто нагадати, що саме на 
теренах України вдалося сут-
тєво затримати просування ні-
мецьких військ вглиб країни. 
Своєю мужністю, стійкістю і го-
товністю жертвувати власни-
ми життями радянські солдати, 
серед яких було багато україн-
ців, розплачувалися за злочин-

ні прорахунки сталінського режиму, до-
пущені напередодні війни. 

Саме на нашій, українській землі, зу-
стрівши жорсткий опір, німці поча-
ли розуміти, що блискавичної війни 
не вийде. Підтвердженням цього 
можуть слугувати зізнання німець-
кого генерала фон Бутлара, який пи-
сав, що «через Київську операцію 
ми втратили кілька тижнів, вкрай 
необхідних для підготовки й про-
ведення наступу на Москву». А його 
колега генерал-полковник Фрідріх Галь-
дер у своїх щоденникових нотатках битву 
за столицю України назвав «найбільшою 
стратегічною помилкою у Східному по-
ході», вважаючи, що німці програли ві-
йну ще в Україні.

Сьогодні російські мас-медіа рясніють 
«одкровеннями» різних «істориків», «полі-
тологів», «експертів» про зрадництво укра-
їнського народу в роки війни. При цьому 
вони, як правило, посилаються на те, що 

українці служили в поліції, охороняли конц-
табори, де перебували полонені червоно-
армійці – словом, уcіляко прислуговува-
ли окупантам. Той факт, що дехто з укра-
їнців дійсно перебував на службі у німців, 
давно відомий. Але ж росіян, з розрахун-
ку на 100 тисяч населення, серед зрадни-
ків було значно більше. Чого варта одна 
лише Російська визвольна армія, якою 
командував один з кращих генералів Ра-
дянської армії генерал-лейтенант Андрій 
Власов, який добровільно здався у полон 
і пішов на співпрацю з нацистами! В РОА, 
між іншим, близько 80 відсотків особо-
вого складу складали етнічні росіяни…

Прислужники російського президента 
керуються словами Гебельса:

- Чим більше, нахабніше брешеш, тим 
скоріше знайдуться охочі тобі повірити.

Нинішній ватажок Росії досить відвер-
то заявляє, що у гітлерівського «зампо-
літа» є чому повчитись. Тож чи варто ди-
вуватись його твердженням про те, що в 
Україні немає жодного російського вояка.

 ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
28 жовтня – свято кожного свідомого 

українця, кожного, хто знає свою істо-
рію, поважає своїх батьків і дідів, котрі 
визволяли нашу землю від німецького 
фашизму, загинули в гітлерівських ка-
тівнях чи були спалені разом зі своїми 
домівками. Ми заплатили величезну ціну 

за право почуватися вільними людьми, 
бути господарями на своїй землі. І, не-
зважаючи на всі зусилля приватизувати 
Велику Перемогу, визволення України, у 
переписувачів історії нічого не вийде.

Сьогоднішні українці, нащадки тих, 
хто воював за свою Батьківщину 70 ро-
ків тому, гідно продовжують їхню спра-
ву, відстоюючи державний суверенітет 
і територіальну цілісність України. 

Сергій Зятьєв

«УКРАЇНЦІ ПОСТРАЖДАЛИ Харківській, Житомирській, Запорізькій, українці служили в поліції, охороняли ко

Про це у своїх щоденниках стверджував генерал-фельдмаршал 
Фрідріх Гальдер
Про це у своїх щоден
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Напередодні святкування 70-ої річниці визволення України від 
гітлерівських загарбників я спілкувався з представниками різних 
верств населення. І поцікавився їхньою думкою про цю подіюц

Іван Бабенко,
полковник у відставці, 
голова Білоцерківської 
районної організації 
ТСО України

- Я – етнічний росія-
нин: народився і виріс 
на Кубані. В роки ми-
нулої війни довелося 
звільняти десятки укра-
їнських  сіл і міст. Відтоді 
минуло сімдесять років, 
а я і досі пам’ятаю обличчя 
визволених жителів, які за-
чаровано дивилися на нас: 
ми були для людей, які стільки натерпілися 
від німців, ризикуючи будь-якої миті бути 
розстріляними чи повішеними, Божими по-
сланцями. Знаєш, варто було народитися 
на цей світ лише заради того, щоб звіль-
нити людей від фашистського рабства. І я 
пишатимуся до самої смерті, що був при-
четний до цієї почесної місії

Радий, що Україна, незважаючи на те, 
які політичні сили знаходяться при владі, 
вшановує пам'ять полеглих за її звільнен-
ня, в силу можливостей піклується про тих, 
хто дожив до сьогодення.

Семен Кізлов,
полковник у відставці, 

в е т е р а н  ТСОУ, 
Одеська ОО

 - Минає 70 років, 
як з України вигнали 
останнього фашист-

ського зайду. А я і до-
сі пам’ятаю, як зі своєю  

артилерійською батаре-
єю  визволяв Брусилов, 
Бар, Камянець-Поділь-

ський, Проскурів, Старий Самбір, десят-
ки інших населених пунктів. То були неза-
бутні дні, які назавжди увійшли в історію.

Сам я москвич, але майже 60 років 
живу в Україні, яка стала для мене 
рідною. Мені боляче спостерігати 
за подіями, спровокованими мої-
ми колишніми земляками на схо-
ді України. Кажу це як фронтовик, 
який не раз дивився смерті в очі 
і знає ціну людського життя. А ось ті, хто 
розв’язав проти нас неоголошену війну, її 

не знають. І якщо є суд Божий,  то ці люди 
будуть покарані.

Анатолій Лопата,
генерал-полковник у відставці, 
екс-начальник Генерального  штабу 

ЗС України
 - Я – син фронтовика. І пишаюся 

цим. Мій батько визволяв Україну і 30 
грудня 1943 року загинув на Віннич-
чині, де й похований у братській мо-
гилі. Не раз бував там, щоб вклони-
тись світлій пам'яті тата і його одно-

полчан, з якими він лежить в 
святій українській землі.

 За радянських часів 
їх усіляко возвеличува-
ли, особливо під 
час святкувань 
Дня перемоги, 
інших вікопом-
них дат. Але з 
вини влади сол-
дати-переможці жили значно гірше, аніж 
переможені. З кожним днем  рідшають 
ряди фронтовиків. І наш святий обов’язок 
оточити їх любовю, повагою, зробити все 
можливе, щоб вони достойно завершили 
свій земний шлях.

Сергій Федоренко,
сержант-десантник, учасник антитеро-
ристичної операції

- Сьогодні, як і чверть століття тому, ві-
йна знову постукала в наші двері. Але не 
з заходу, як це сталося влітку 1941-го, а зі 
сходу. Непрошені гості прийшли до нас, 
щоб, як і гітлерівці, встановити свій но-
вий порядок, позбавивши Україну держав-
ності. На її захист стали сини й онуки тих, 

хто восени 1944-го звільняв 
Україну від ворога. Сьогод-
ні у нас інший ворог – під-
лий, цинічний, жорстокий, 
який нехтує писаними і не-

писаними законами 
війни і людяності. 

Вибачте за висо-
копарність, але 
ми, нащадки пе-
реможців, пе-
реможемо тих, 

хто зазіхає на нашу землю, хто хоче, щоб 
українці танцювали під їхню балалайку. 

Володимир Рубцов,
полковник запасу

- День визволення України від гітле-
рівських загарбників – це 
велике свято для усіх, 
хто живе на україн-
ській землі і вважає 
себе українцем. 
Впевнений: 
п р о й д у т ь 
р о к и ,  д е -
сятиліття, 
нас, сьо-
г о д н і ш -
нього покоління, не буде, а пам'ять про 
наших батьків, дідів житиме в серцях при-
йдешніх поколінь вічно. Адже у нас май-
же немає родини, яку б не зачепила та 
клята війна.

Віктор Довгань,
голова Київської обласної організації 
ТСО України

- Моє покоління про ті страшні роки, 
коли наша земля опинилася під чоботом 
гітлерівського солдата, знає лише з книг 
і фільмів. А ще – зі спогадів старшого по-
коління, яке жило в окупації і воювало за 

звільнення України.
Сьогодні інші часи, інша 

політична ситуація в Україні 
й світі. Але, як на мене, во-

на все ж у певній мірі по-
вторюється. Тільки за-
мість німецьких «Ти-
грів» на нашу землю 

повзуть російські 
Т-72, замість сол-

датів зі свастикою на 
нас ідуть солдати з дво-
головим орлом на одно-
строях. Правда, не в тих 

масштабах. Тож маємо зміцнювати обороноз-
датність країни, бо, як бачимо, поважають ли-
ше сильних. Впевнений: настане день, коли 
очистимо українську землю і від терористів, 
і від російських вояків та іншої нечисті так, 
як це зробили наші діди восени 1944-го. Ми, 
оборонці, повинні в цій, вкрай складній для 
держави ситуації, всіляко допомагати їй у 
відстоюванні національних інтересів.
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Сьогоднішні вояки Українського війська, як і їхні діди та 
прадіди в роки Другої світової, захищають рідну землю від  
знахабнілого ворога 

Коли прогулюєшся Хрещати-
ком чи Печерськими пагор-
бами столиці, особливо у 
вихідні дні, складається вра-

ження, що знаходишся в благополучній 
європейській країні: на всю потужність 
працюють ресторани, нічні клуби, з 
вікон яких лунає російська попса. 

На багатьох українських телекана-
лах щодня «крутять» різні «фактори», 
а «зірки» шоу-бізнесу радують глядачів 
своєю творчістю. Вітчизняні політики, 
вигравши парламентські вибори, роз-
дають на всі боки інтерв’ю, обіцяючи 
народу солодке життя, а ті, кому не по-
щастило, готують судові позови: все як 
в заможних західних країнах.

Та варто зайти до військового госпі-
талю, як відразу розумієш оманливість 
цього враження, здається, що десь ти це 
вже бачив, а перед очима спливають ка-
дри кінохроніки часів Другої світової ві-
йни, коли подібні заклади були вщент за-
биті фронтовиками. А що ще може «про-
кручувати» пам'ять, коли поруч з тобою 
молоді люди, зціпивши від нестерпного 
болю зуби, ледь пересуваються на мили-
цях? А в палатах лежать обпечені, скаліче-
ні десантники, артилеристи і спецназівці, 
ще вчора міцні і дужі хлопці, які будували 
плани на майбутнє. Поруч з ними – мате-
рі з виплаканими від горя очима, молоді 
дружини, діти. 

Пояснення просте: в країні - війна. Нео-
голошена, підла і цинічна. Війна без правил. 
Ворог – держава, яку ще вчора ми вважа-
ли дружньою. Це її «вірні сини» стріляють в 

нас, українців – тих, з ким донедавна листу-
валися в соцмережах, а дехто і служив у Ра-
дянській Армії і фотографувався в обнімку 
для дембельських альбомів. На світлинах, 
що й досі зберігаються у багатьох сьогод-
нішніх захисників України, вони мило посмі-
хаються. Сьогодні ж дивляться на нас крізь 
приціли «Калашів». А їхні нащадки  –  фото-

графуються поруч з вбити-
ми «укропами»…

Капітан Миронов – один 
з тих, хто добре знає, що та-
ке війна: під час одного з 
рейдів його підрозділ по-
трапив у засідку бойовиків, 
яких було у 6-8 разів біль-
ше, аніж наших десантни-
ків. Та хлопці не відсту-
пили, а прийняли бій. То-
ді Ярослав, який за кілька 
днів до цього повернувся 

з Косово, втратив ногу.
З ним, як і десятками інших військови-

ків, познайомився в госпітальній палаті.
- Не шкодуєш, що так сталося? - запи-

тав у нього.
Трохи подумавши, капітан відповів:
- Я ж, вибачте, не в п’яній бійці постраж-

дав, а робив свою буденну роботу – захи-
щав рідну землю.

Сьогодні наші недавні «брати» - солдати 
російської армії - «частують» нас «Града-
ми», протипіхотними мінами, до речі, за-
бороненими міжнародними конвенціями. 
Допомагають їм у цьому так звані козаки і 
добровольці, а простіше кажучи різні по-
кидьки і моральні байстрюки, зібрані та-
ким же покидьком-голов-
нокомандувачем на нео-
зорих просторах Росії. 
Колишній випускник Ле-
нінградського універси-
тету і підполковник КДБ, 
який, як стверджують ко-
лишні друзі, ні в навчанні, 
ні в службі не хапав зірок 
з неба, реалізує себе в ін-
шій справі: розширює ним 
же придуманий «руський 
мир». Утопічний. Та ще й 

на весь світ, як останній фраєр, бреше про 
свою непричетність до подій на сході Укра-
їни. А оці хлопці, покалічені, зі зруйнова-
ними вщент долями, стали для нього кіст-
кою в горлі: вмираючи під «дружніми гос-
тинцями», заважають архітекторам цього 
«миру» закладати його підвалини в Україні. 

Не впевнений, що політики з часом про 
них не забудуть, а якщо і згадуватимуть, 
то лише як про електорат – напередодні 
чергових виборів. Радий помилитись, але 
вся наша історія, в тому числі і новітня, не 
додає оптимізму. Та вони не переймають-
ся цим. Українські солдати, офіцери, серед 
яких багато добровольців, як їхні діди й 
прадіди у грізному 1941-му, зупинили во-
рога, поведінку фюрера якого так добре 
копіює «собіратель земель руських". І, по-
лишивши на цьому світі матерів, дружин і 
дітей, полинули у вічний вирій.

Афінському полководцю Фемістоклу, 
під командуванням якого грецькі війська 
перемогли армію персів, належать слова: 
«Ми б загинули, якби не гинули».

Відтоді пройшли тисячоліття. Але вони і 
сьогодні є актуальними для нас, українців. 
Сьогодні цей світ залишають наші сини, 
брати, батьки. У розквіті сил. Такою доро-
гою ціною, як і греки в сиву давнину, від-
стоюють вони нашу Вітчизну, її майбутнє, 
майбутнє своїх дітей, онуків. Народжених 
і ненароджених. Нас з вами. Вони – не ан-
гели. Ангели літають в інших місцях. Але 
так розпорядився Господь Бог, що для нас 
вони стали ангелами-охоронцями.

Мені довелося зустрічатися з десятками 
солдатів, офіцерів Українського війська, які 

6 грудня – День Збройних Сил України

ояки Українського війська, як і їхні діди та 
д

р
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про війну знають не з книг і низькопроб-
них російських бойовиків.

Не перераховуватиму їхні імена і пріз-
вища: боюсь когось не згадати. Практич-
но всі вони дістали важкі поранення, бага-
то хто втратив руки, ноги і лише дякуючи 
диво-лікарям і Богу залишилися в живих. 
Під час відвертих розмов жоден з бійців 
не поскаржився на долю, мовляв, коли б 
не війна, то я міг би….

Серед тих, хто загинув, визволяючи і 
захищаючи українську землю, воюючи 
не лише з різношерстими покидьками 
"місцевого розливу", а й добре вишко-
леними і краще озброєними російськи-
ми військами, вириваючись з так званого 
Іловайського котла. Є і невідомі солдати, 
яких, на відміну від їхніх російських «бра-
тів», з усіма військовими почестями хова-
ють у Дніпропетровську. Хто міг повіри-
ти, що в історії незалежної і миролюбної 
України, яка добровільно відмовилася від 
третього за потужністю ядерного арсе-

налу, безпеку якій на початку 90-х гаран-
тували провідні країни світу, з'явиться 
могила Невідомого солдата, який поліг 
у борні з ворогом, що теж був одним із 
цих гарантів?..

Сьогодні я хочу розповісти про кіль-
кох звичайних українських легенів. Во-
ни – одні з тих, дякуючи кому розши-
рення «руського миру» призупинилося, 
а українська земля стала могилою для 
тисяч російських яничарів. Німецький 
канцлер Фрідріх Бісмарк вважав сол-
датів такими  собі «робочими конячка-
ми, здатними виграти війну і своєю не-
помітною роботою значно переважува-
ти галасливу роботу сотень політиків». 
Додати до сказаного «залізним канцле-
ром» нічого…

Привітаймо Українських вояків – за-
хисників нашої Батьківщини зі святом – 
Днем Збройних Сил України! Побажаймо 
їм якомога скоріше здолати проклято-
го ворога, повернутись додому живими 
і здоровими, пригорнути матерів, по-
цілувати дружин, посміхнутись синам 
і донькам!

Хай береже вас Господь Бог! Слава 
Україні!

Сергій Зятьєв

«ЖИТТЯ НЕ СКІНЧИЛОСЯ…»
У цьому твердо переконаний 19-літній Сергій Ільницький, який під 

обстрілом втратив ногу, але мріє про кар’єру адвоката
Яскраво світило сон-

це, на деревах весело ще-
бетали пташки. Сергій, 
взявши під руку Оксану, 
крокував до батьків-
ської хати, на порозі якої 
молодят чекали бать-
ки хлопця – Валентина 
Вікторівна і Олександр 
Васильович…

- Що було далі – не 
знаю, - посміхається солдат 
контрактної служби Сергій 
Ільницький. – Я прокинувся 
від вибухів, зрозумівши, що 
нас накривають «Градами».

Хлопець швидко ви-
скочив зі свого автомо-
біля і побіг до найближ-
чого укриття. Та сховатись не встиг: десятки осколків впялися у руку й ногу, 
і він упав. Нестерпний біль пронизував усе тіло, кожну клітинку, від нього 
паморочилося в голові. Але юнак  зумів проповзти кілька десятків метрів...

Народився Сергій у місті Баштанка, що на Миколаївщині. Після 9 класу вступив 
до професійно-будівельного училища, по закінченні якого подався до війська.

- Обрав 79-ту високомобільну десантну бригаду, яка дислокується у Ми-
колаєві, - говорить хлопець. – Отримав посаду водія, а навесні цього року 
нашу частину передислокували на Луганщину.

Підрозділ Сергія постійно знаходився  в місцях, де на наших військовиків 
чатувала найбільша небезпека. Наприклад, якщо частини Збройних Сил чи 
Національної гвардії вели бої за звільнення населених пунктів, то десант-
ники були попереду.

А ще вони несли службу на тих блок-постах, які знаходилися буквально за 
кілька сотень метрів від позицій бойовиків і добре прострілювалися. Часто 
хлопцям у блакитних беретах доводилося супроводжувати автоколони з різ-
ними вантажами, в тому числі і гуманітарними. Словом, солдату-контрактни-
ку Сергію Ільницькому нудьгувати не довелося. Він і сьогодні був би серед 
своїх бойових побратимів, аби не той клятий осколок «граду».

Після поранення першу допомогу йому надали місцеві медики, а потім 
доправили  до Дніпропетровської центральної клінічної лікарні, де хлопця 
прооперували. Через кілька днів опинився у Головному військово-медичному 
клінічному госпіталі МО України. Тут, у відділенні гнійної хірургії, йому зро-
били кілька оперативних втручань, цим самим зберігши життя. А ось ногу…

Під час нашої розмови хлопець щиро вразив мене: я не почув од нього жод-
ної скарги на життя, мовляв, мені лише двадцять «з хвостиком», а я вже інвалід. 

- Шкода, що так сталося, - каже він. - Але, разом з тим, я ж  постраждав,  
захищаючи свою землю, свій народ. Попереду – ціле життя, яке я намага-
тимусь прожити цікаво, змістовно, з великою користю як для себе і своїх 
рідних, так і країни. Тому і поступив цим літом до Київського Національно-
го університету ім. Тараса Шевченка, де здобуватиму освіту юриста. Мрію 
про кар’єру адвоката, щоб захищати людей. Маю гарну, добру дівчину 
Оксану, яка весь час, що я у госпіталі, доглядає мене. Тільки-но підлікую-
ся як слід, одружимося. Ну а поки що вчуся жити за новими правилами.

Живе, щире спілкування з людьми, про існування яких ще вчора і не здо-
гадувався, допомагає скоріше стати у стрій.І я щиро вдячний їм за це!

Указом Президента України Петра Порошенка солдата контрак-
тної служби Сергія Ільницького нагороджено орденом «За мужність» 
3-го ступеню.
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І ВОЮВАВ, І ДРУЗІВ РЯТУВАВ
Дивлячись на цього спокійного, приві-

тного чоловіка, не віриться, що зовсім 
недавно він під кинджальним вогнем бо-
йовиків рятував своїх товаришів

Микола з дитинства марив професією 
лікаря. Але в силу певних обставин всту-
пив не до Вінницького медінституту, куди 
збирався, а до Бершадського медучили-
ща. По його закінченні хлопця призвали 
на військову службу, яку проходив на кос-
модромі Байконур. Звільнившись, працю-
вав у рідному селі Козинці – фельдшером 
місцевого фельдшерсько-акушерського 
пункту. За словами головного лікаря Трос-
тянецького району, Микола Олексійович 
«один із самих сумлінних, добре підготов-
лених медпрацівників району».

Групі вояків-десантників поставили 
завдання: просуваючись прилеглими до 
Слов’янська дорогами, виявляти бойови-
ків і знищувати їх. 

- У складі нашої групи було чоловік 
п’ятдесят, - розповідає сержант медичної 
служби Микола Боровик. – Ми ретельно 
обстежували об’єкти, на які натрапляли, 
зокрема, територію військової частини, 
пансіонату. Неподалік села Крива Лука ви-
рішили оглянути колишній дитячий табір, 
що заріс чортополохом.

Переправившись через неглибоку річ-
ку, бронетранспортери направились до 
нього. Коли до об’єкту залишалося метрів 
500-700, по них ударили з кулеметів і гра-
натометів. Місце нападу бойовики обрали 
досить вдало, практично позбавивши на-
ших вояків можливості для маневрування. 
Хлопці, тільки-но пролунали перші пострі-
ли, миттєво зіскочили з броні і, прикрива-
ючись бойовими машинами, відкрили во-
гонь у відповідь. 

- Зав’язався бій, – продовжує Микола 
Боровик. - Перевага – у живій силі і вогне-
ва - була на боці терористів. Вони це розу-
міли і тому запропонували нам здаватися. 
Та не на тих натрапили…

У розпал бою командир групи викли-
кав по радіостанції вертоліт, який забрав 

поранених, а ми повернулися до місця по-
стійної дислокації.

У тому бою санітарний інструктор ро-
ти сержант Боровик не лише надавав 
невідкладну медичну допомогу своїм 
побратимам, один з яких дістав пора-
нення, але, завдячуючи своєчасній і ква-
ліфікованій допомозі, все ж вижив і сьо-
годні його життю ніщо не загрожує. А й 
зі зброєю в руках допомагав товаришам 
відбиватись від бойовиків.

Микола дістав важке поранення руки 
і тривалий час перебував на лікуванні. 
Сьогодні на стан здоров’я не скаржить-
ся, вважаючи, що йому «неабияк пощас-
тило, бо хлопцям перепало більше». А 
ще він хвилюється за своїх земляків Оле-
га Захарчука, Миколу Коваленка та Во-
лодимира Сокиринського, які воюють 
на сході країни.

«ХОЧУ ПОМСТИТИСЯ ЗА СВОГО 
КОМАНДИРА…»

У шкільні роки Руслан захоплював-
ся військово-пригодницькою літерату-
рою. Дивуючись мужності, винахідли-
вості героїв таких романів, не раз уяв-
ляв і себе на їхньому місці:не знав, 
що з часом на його долю випадуть 
такі випробування, які і не снились 
книжковим героям…

- На початку 90-х років армійська 
служба була не в пошані, - говорить 
сержант Руслан Кравець. – Принай-
мні більшість моїх друзів боялись її, 
як дідько ладану. Я теж багато чув не-
гативу про військо, але вирішив, що 
не втікатиму од нього: як потім ди-
вився б у очі батьку і діду – колишнім 
солдатам Радянської Армії?

Строкову службу проходив у бри-
гаді спеціального призначення, яка 
дислокувалася на Поділлі. Наванта-
ження були колосальними, але юнак 
ніколи не скаржився на них ні коман-
дирам, ні рідним. Більш того, після за-
нять зі спеціальної підготовки йшов 
на спортивне містечко і «качався» там.

По звільненні працював у столиці і бу-
дував плани на майбутнє. В один з вечо-
рів, переглядаючи телесюжет з району бо-
йових дій на Донбасі, вирішив, що його 
місце там.

- Це сталося якось спонтанно, - по-
сміхається Руслан. – Вранці я поїхав до 
військового комісаріату, де заявив про 
своє бажання. Через кілька днів отри-
мав повістку...

Колишній спецназівець потрапив у 
розвідувальну роту 95-ої високомобіль-
ної десантної бригади і незабаром опи-
нився у Херсонській області: там десант-

ники охороняли новостворений кордон 
з Кримом. Адже «зелені чоловічки», захо-
пивши півострів, могли спробувати вдер-
тися і на континентальну Україну. За сло-
вами Руслана, там би їх зустріли більш 
«гостинно», аніж у Криму.

У травні підрозділ Кравця перекину-
ли на Донеччину, де він та його бойові 
друзі виконували різні завдання, зокре-
ма, відслідковували переміщення бойо-
виків, ворожої техніки і при можливості 
знищували їх. 

Під час одного з таких рейдів де-
сантники потрапили у засідку: по них 
відкрили вогонь не лише зі стрілець-
кої зброї, а й гранатометів та міноме-
тів. Сили виявилися нерівними: теро-
ристи значно переважали у живій си-
лі. Але хлопці швидко зорієнтувалися 
в ситуації, і вирішили дати бойовикам 
гідну відсіч.

- Ми, використавши димові гранати, за-
йняли більш менш прийнятні бойові по-
зиції, - розповідає сержант-десантник. – 
При цьому викликали підмогу. На жаль, 
у тому бою загинув наш товариш, але за 
його життя бандити дорого заплатили…

Сьогодні сержант Руслан Кравець, 
підлікувавшись у госпіталі, проходить 
військово-лікарську комісію, яка має ви-
значити його придатність до армійської 
служби. Якщо вирішиться позитивно, то 
Руслан відразу поїде на війну. 

- Найщиріше бажання – якомога швид-
ше одужати і повернутися у свій підрозділ, 
який за кілька місяців став для мене рід-
ним, - відверто говорить розвідник-десант-
ник. – Я особисто хочу помститися за сво-
го командира капітана Крементара, який, 
незважаючи на молодість, був для нас за 
батька. І я це зроблю!
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Пам'ятаємо

К этому дню оборонцы области 
приурочили свой автопробег 
«Дорогами партизанской славы». 
Ранним утром к зданию обкома 

начали съезжаться руководители район-
ных организаций из Ахтырки, Лебедина, 
Великой Писаревки, Тростянца, Липовой 
Долины. После инструктажа нарядно укра-
шенные автомобили отправились в столи-
цу славных партизан - старинный город 
Путивль. Колонну возглавил, как и пола-
гается, Николай Григорьевич Лобушко на 
своем «боевом железном коне». 

Мысли поглощены предстоящей по-
ездкой. Поневоле вспоминается школь-
ное детство, рассказы ветеранов парти-
занского движения. Как все начиналось 
на Путивльской земле во главе с Сидором 
Артемовичем Ковпаком, впоследствии 
прославленным партизанским команди-
ром, дважды Героем Советского Союза. Как 
он со своими партизанами громил немцев, 
давая понять, что участь захватчиков на на-
шей земле плачевна и примет их украин-
ская земля без крестов и почестей…

Возле Глухова встретили нас остальные 
участники автопробега. А поскольку до на-
чала основного мероприятия было еще 
много времени, решили посетить места, 
связанные с духовной жизнью края, по-
молиться за мир и покой в Украине. Сна-
чала посетили Глинскую пустынь, что неда-
леко от Глухова, бывшей столицы казаче-
ства. Города старинного, со своей славой 
и героическим прошлым. По преданию, 
Глинская пустынь основана на месте яв-
ления в начале XVI века местным пчело-
водам на сосне чудотворной Глинской 

иконы Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

Отстояв церковное бо-
гослужение, оправились по 
местам боевой славы. За 
Глуховым, прямо на трассе, 
есть памятник, который как 
бы охраняют два орудия. Здесь 
шли ожесточенные бои за го-
род. Мы почтили память на-
ших отцов и дедов, погибших 
за Родину, возложили цветы и сфотогра-
фировались на память.

Празднование Дня Партизанской 
Славы состоялось в Путивле. Многие 
годы, не изменяя традиций, это государ-
ственное мероприятие проводят при лю-
бой погоде. Сегодня природа подарила 
теплый и солнечный день. Много было 
выступающих, омрачало лишь то, что ве-
теранов-партизан остается все меньше и 
меньше. Да, годы не щадят никого, даже 
наших героев-ветеранов, оставляя лишь 
светлую память о тех героических днях. 

После митинга вся автомобиль-
ная вереница направилась в женский 
монастырь Молченской Свято-Рож-
дества Богородицы женской обите-
ли. Предание гласит, что  это  название 
произошло от иконы, которая явилась 
на  болоте Молче. Попав на подворье 
женского монастыря, мы ощутили себя 
словно в раю. До чего все ухожено! Это не 
монастырь, а райский сад, украшенный 
цветами. Видна была рука настоящей хо-
зяйки и, как говорят, хорошего менедже-
ра этого богоугодного заведения. Даже не 
хотелось так быстро уезжать. 

Но прозвучала команда «по коням», и 
наш курс лег в Софрониевский мужской 
монастырь, история которого уходит кор-
нями в седую старину. Существует преда-
ние об основании пустыни монахами Ки-
ево-Печерской Лавры, покинувшими Киев 
после разорения его монголо-татарами в 
1240 году. В начале ХV века Господу было 
угодно прославить это место явлением чу-
дотворной иконы Пресвятой Богородицы. 
В 1920 году настоятеля и братию обвини-
ли в «неблагонадёжности и враждебном 
отношении к советской власти», и древняя 
пустынь была упразднена. На его террито-
рии располагался детский дом, затем здесь 
был развёрнут концентрационный лагерь 
для польских военнопленных. В 1942 году на 
территории обители действовал штаб пар-
тизанского соединения под командовани-
ем Ковпака. Вплоть до 1998 года монастырь 
пребывал в запустении, но теперь здесь 
снова начала возрождаться жизнь. 

Получив от священнослужителей благо-
словение на благие дела, автомобильный 
караван вернулся в гостеприимный го-
род Глухов, в районную организацию 
ОСОУ, где и подвели итоги автопробега.

День Партизанской Славы провели 
на высшем уровне, отдав честь нашим 
славным партизанам, которые внесли 
свой коллосальный вклад в победу над фа-
шизмом. Это наша история, это наша прав-
да. Украинский народ был и будет всегда 
готовым стать в случае любой агрессии 
на защиту своих священных рубежей. Так 
было и так будет. На то мы и славяне, на 
то мы и Киевская Русь!

Ветеран "афганской" войны
 Владимир Щеглов

этому дню оборонцы области иконы Рождества Пресвятой 

Ежегодно Сумщина, которая по праву считается партизанским краем, 
23 сентября отмечает День  Партизанской Славы.

ким краем
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Ювілей 

Україну врятує патріотизм українців, гото
Львівській обласній організації Товариства сприяння обороні Укра-

їни виповнюється 75 років. Очолює її протягом років ветеран Зброй-
них Сил України, полковник Василь Іванович Хамула. Людина, яка 

усім серцем вболіває за долю України, оборонного Товариства, намагається роби-
ти все від нього залежне, щоб нашою Україною пишалися всі, хто живе на цій землі 
і п’є воду з її джерела, а вороги боялися.

СПРАВЖНІЙ ОФІЦЕР

Василько народився і зростав у 
сільській родині, де, окрім ньо-
го, було ще два сини. Сім’я була 
дружньою, працьовитою. Батьки, 

Іван Михайлович та Ганна Іванівна, з ран-
нього дитинства привчали дітей до праці. 
У 10 класі юнак написав на ім’я військового 
комісара Залізничного району міста Льво-

ва рапорт з проханням дозволити вступа-
ти до Воронезького вищого військового 
авіаційно-інженерного училища. 

Офіцерська кар’єра лейтенанта Василя 
Хамули розпочалася з посади командира 
взводу транспортних автомобілів однієї з 
частин ВПС Прикарпатського військового 
округу. Через кілька років уже команду-
вав ротою, а згодом окремим підрозділом.

Звиклий з дитинства сумлінно викону-
вати доручену справу, він завжди вникав 
у всі проблеми, власним прикладом пока-
зував солдатам як потрібно вирішувати ті 
чи інші завдання. 

 Армія – це свого роду лакмусовий папі-
рець, - говорить Василь Іванович. – Там не 
приховаєш своїх недоліків, не сховаєшся 
за спинами інших. Армійський колектив 
є таким собі рентгеном, що просвічує на-
скрізь кожного.

Офіцери, які служили поруч з Хаму-
лою В.І., і сьогодні згадують його добрим 
словом, стверджуючи, що Василь Івано-
вич – напрочуд порядна, компетентна у 
своїй справі, вболіваюча за справи ко-
лективу, людина, готова зажди допо-
могти тому, хто цього потребує. Словом, 
справжній офіцер!

В 1994 році підполковник Хамула В.І. 
був призначений на посаду начальника ав-
томобільної та електрогазової служби 14-
го авіаційного корпусу. Звільнився з вій-
ськової служби в запас в квітні 2004 року 
в званні полковника. 19 листопада 2003 
року на позачерговому Пленумі Львівсько-
го обласного комітету ТСО України, пере-
важною більшістю голосів, Василя Хамулу 
обрали головою Львівської обласної орга-
нізацій ТСО України.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ АРМІЇ НЕ 
СКІНЧИЛОСЯ

Очоливши обласну організацію Товари-
ства Хамула В.І почав скрупульозно вивча-
ти стан справ в її осередках, , вникаючи у 
всі проблеми. 

Відразу взявся за покращення матері-
ально-технічної бази. В головному офісі, 
наприклад, замінили вікна, двері, відре-
монтували службові кабінети. На даний 
час проводиться реконструкція системи 
теплозабезпечення. 

 Не сиділи склавши руки і керівники 
підпорядкованих організацій. Зокрема, 
у Городоцькому 
районному спор-
тивно-технічному 
клубі завершили 
будівництво но-
вого навчального 
корпусу, а Стрий-
ський СТК придбав 
будівлю, що дозво-
лило поліпшити на-
вчальний процес з 
підготовки водіїв. 
Більшість навчаль-
них закладів Львів-
щини зробили, ви-

словлюючись спортивною термінологією, 
стрибок у поліпшенні навчально-матері-
альної бази: оновили автомобільний парк, 
відремонтували навчальні класи і оснасти-
ли їх мультимедійними системами, придба-
ли автотренажери. Практично в усіх СТК є 
майданчики, на яких слухачі відшліфову-
ють майстерність управління автомобілем.

Василь Іванович звик довіряти лю-
дям. Але, разом з тим, він тримає руку 
на пульсі усіх подій, які відбуваються в 
районних осередках, навчальних закла-
дах, знає імена і прізвища багатьох ря-
дових працівників, не кажучи вже про 
керівників. Хамула, маючи за плечима 
багатющий досвід роботи з людьми, вміє 
оцінити досвідчених колег і розгледі-
ти серед молоді перспективних, здат-
них мислити сучасними категоріями і 
працювати за сьогоднішніх умов. А це, 
погодьтеся, не кожному під силу. Васи-
лю Івановичу своїм кар’єрним зростан-
ням завдячують директори Стрийського, 
Перемишлянського, Шевченківського, 
Сокальського, Жовківського районних 
СТК, а також спортивно-технічного клу-
бу первинної організації «Львівська по-
літехніка»: Валентин Стефанів, Ігор Мар-
тиняк, Володар Іванцьо, Зіновій Цюпка, 
Михайло Вовк, Роман Роговський. За йо-
го ініціативою створений резерв грамот-
них, перспективних працівників, здатних 
очолити організації області.
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вність жертвувати заради неї своїми життями…

Львівських оборонців знають і поважа-
ють як серед населення краю, так і в ор-
ганах влади і місцевого самоврядування. 
Керівники оборонних осередків, навчаль-
них закладів є членами призовних комісій, 
які опікуються комплектуванням Зброй-
них Сил та інших військових формувань 
особовим складом. Слід сказати, що там 
вони не просто виконують роль таких со-
бі статистів як представники громадської 
організації, а й надають певні ділові про-
позиції щодо покращення підготовки при-
зовників. Сам Хамула В.І. входить до при-
зовної комісії Львівської області.

Навчальні заклади Львівщини, як і усьо-
го Товариства, з року в рік готували фахів-
ців для Збройних Сил України. На протязі 
декілька останніх років підготовка була 
призупинена, оскільки не було держав-
ного замовлення від Міністерства оборо-
ни України. Причина – скоро-
чення чисельності війська, 
перехід на професійну 
армію. Віднедавна при-
зов воїнів-строковиків 
відновлено, через 
в і д о м і  п о -
дії на сході 
прийнято 
р і ш е н н я 
про зміц-
н е н н я 
армії. 
В ж е 

сьогодні в Кам’янко-Бузькому та Стрий-
ському спортивно-технічних клубах, Львів-
ській та Золочівській автошколах для ЗС 
України підготовлено 50 водіїв.

«УКРАЇНА – ПОНАД УСЕ…»
Події, що відбуваються на сході країни, 

не залишають байдужим жодного справж-
нього українця, адже там ллється кров 
кращих синів України. Львівська обласна 
організація Товариства не є стороннім спо-
стерігачем того, що там робиться.

- Кожен свідомий громадянин України 
має зробити свій посильний внесок в пе-
ремогу над ворогом, - переконаний Ва-
силь Хамула. – Для цього не обов’язково 
брати до рук зброю. Я вважаю, що нашу 
країну врятує лише любов українців до 
рідної землі, готовність жертвувати заради 
неї власним життям. Патетика? Ні: сьогод-
нішні події на сході 
показали, що таких 
людей у нас багато. 
А завтра їх буде ще 
більше.

За цими сло-
вами – конкретні 
справи. Наприклад, 
оборонці Галичини 
перерахували на 
потреби антитеро-
ристичної операції 
понад 30 тисяч гри-
вень. Керівництво 
СТК первинної ор-
ганізації «Львівська 
політехніка» спіль-
но з іншими небайдужими людьми налаго-
дили збір коштів. За зібрані кошти для 3-го 
тактичного батальйону, який перебуває в 
зоні АТО, придбали дизель-генератор, 5 
радіостанцій, медикаменти, продукти хар-
чування, в тому числі і сухі пайки.

Для забезпечення роботи Львівсько-
го обласного військкомату щодо підбору 

і відправки у війська призовників, во-
сени 2014 року Львівською авто-
мобільною школою було виділе-

но автомобіль, на якому 
членип призовної 

коміцсії діставалися 
місць своєї роботи. 

Для оповіщення 
призовників Зо-
лочівська, Лопа-
тинська авто-
школи, Радехів-

ський РСТК також 

виділяли автотранспортні засоби, що до-
зволило військовим комісаріатам опера-
тивно вирішувати завдання.

Сьогодні багато громадських організа-
цій, пересічних українців надають нашим 
воякам всебічну допомогу, хто яку може. 
До цієї благородної справи долучилися 
і оборонці Львівської області. Працівни-
ками Сокальського, Перемишлянського, 
Пустомитівського районних спортивно-
технічних клубів, СТК ПО « Львівська по-
літехніка», Турківської та Лопатинської ав-
томобільних шкіл налагоджена тісна співп-
раця з волонтерами по збору і доставці в 
зону АТО продуктів харчування, теплого 
одягу й військового спорядження. Цим са-
мим працівники організацій ТСОУ Львів-
щини роблять свій скромний внесок у на-
лагодження в Україні миру і спокою.

ЗА ПЛЕЧИМА – МІЦНИЙ ТИЛ
 За час військової служби Василь Іва-

нович неодноразово заохочувався Мініс-
терством оборони України. І вже за час 
роботи в Товаристві удостоєний відзна-
ки Міністра оборони України «За сприян-
ня Збройним Силам України» та нагоро-
джений «Почесним знаком ТСО України», 
має чимало подяк за сумлінне виконання 
функціональних обов’язків. 

У нього чудова родина. Син Сергій 
– полковник, кандидат технічних наук, 
начальник кафедри спеціальних дис-
циплін Воєнно-дипломатичної академії 
ім. Є. Березняка. Донька Юлія – юрист. 
З дружиною Аллою виховує 6-річну 
доньку Христинку. Словом, за плечима 
у полковника Василя Хамули – міцний, 
надійний тил. Тож і працюється спокій-
но, впевнено.

України. Причина – скорро-
ня чисельності війська, 

рехід на професійну 
мію. Віднедавна при-
в воїнів-строковиків
новлено, череез 
о м і  п о -
на сходідііі 
ийнято
ш е н н я
о зміц-
н н я 
мії. 

е 

зоні АТО, придбали диз
радіостанцій, медикамен
чування, в тому числі і су
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Благодійність

Сьогодні, коли наша армія 
відстоює територіальну 
цілісність країни, тисячі 
г р о м а д я н ,  г р о м а д с ь к и х 

організацій всіляко допомагають їй. Хто 
як може і чим може. Товариство сприян-
ня обороні України теж не залишилося 
осторонь цієї благородної справи.

У місті Василькові, що на Київщині, від-
булося засідання бюро комітету Київської 
обласної організації, на якому одноголосно 
було прийнято рішення про перерахування 
усіма членами осередку одноденного заро-
бітку на потреби Збройних Сил України. І це 

непоодинокий випадок надання оборонця-
ми Київщини допомоги тим, хто зі зброєю в 
руках відстоює сьогодні Українську держа-
ву. Наприклад, працівники Богуславського 
спортивно-технічного клубу виділили кошти 
на придбання ліків для поранених в зоні ан-
титерористичної операції.

Силами фахівців Броварськогоо спор-
тивно-технічного клубу, який очолює М. 
Точка, капітально відремонтовано і відправ-
лено у війська кілька автомобілів.

- Вони і нам самим потрібні, але на 
фронті більше користі принесуть, - кажуть 
інструктори-водії, які власноруч, у вихідні 
дні, ремонтували КамАЗи.

А ось при Білоцерківському стрілець-
кому клубі створили окремий територі-
альний загін самооборони, представники  
якого проводить заняття зі стрільби. До 
речі, троє вихованців цього закладу во-
юють снайперами в складі добровольчих 
батальйонів «Азов» і «Дніпро-1».

Акції, спрямовані на підтримку Зброй-
них Сил, Національної гвардії, доброволь-
чих батальйонів, охопили практично всі 
осередки Товариства, які знаходяться в 
різних регіонах країни. Наприклад, на ба-
зі однієї з автошкіл Івано-Франківщини на-
вчаються військовому ремеслу бійці під-
розділів територіальної оборони.

У Рівненській обласній організації Товари-
ства теж вважають справою честі допомогти 
нашим захисникам. Її голова Сергій Кошин 
відвідав військовий госпіталь, де лікують-
ся поранені військовики. Ознайомившись 
зі станом справ у цьому медичному закладі, 

поспілкувавшись з пораненими, Сергій Ме-
фодійович ініціював надання їм фінансової 
допомоги. А самому госпіталю посприяв у 
придбанні діагностичної апаратури, що зна-
чно поліпшить лікувальний процес. 

- За домовленістю з місцевими органа-
ми влади наші рахунки використовують-
ся для акумулювання благодійних коштів, 
призначених для допомоги нашій армії, - 
говорить Сергій Кошин. – Наприклад, на 
рахунок Радивилівської районної організа-
ції перераховано понад 150 тисяч гривень, 
частина з яких витрачена на придбання 
бронежилетів, взуття і термобілизни. Все 
майно вже відправлено для бійців АТО – 
вихідців з Рівненщини.

Досить активно проводиться робота з 
надання благодійної допомоги в Терно-
пільській обласній організації Товариства.

- Інакше й бути не може, - переконаний її 
голова Анатолій Новгородський. – Адже там, 
на сході України, воюють наші сини, онуки, 
відстоюючи від ворога нашу рідну землю.

За словами Анатолія Дмитровича, його 
колеги діють не з примусу, а за покликом 
сердець. Наприклад, тернопільчани пе-
рерахували майже 14 тисяч гривень на 
пошив військових одностроїв. На базі об-
ласного осередку розмістилася рота те-
риторіальної оборони, тут ремонтуються 
і пристрілюються снайперські гвинтівки, 
інша стрілецька зброя.

На жаль, під час проведення антитеро-
ристичної операції загинуло багато бійців і 
командирів, більш як 3 тисячі дістали пора-
нення, в тому числі і важкі. За громадською 

Працівники Товариства сприяння обороні України допомагають 
українським бійцям грошима, технікою і військовим спорядженням

б і д
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ініціативою тернопільчани зібрали кошти, не-
обхідні для лікування військовика-земляка 
Ярослава Антонюка. Вони ж передали свій 
одноденний заробіток дружині бійця 72-ої 
механізованиї бригади Степана Панасюка, яка 
залишилися з двома малолітніми діточками 
на руках. Водночас надається грошова під-
тримка і родині загиблого Руслана Степули.

Сьогодні українська медицина зіткну-
лася з такими випадками поранень, коли 
вона безсила допомогти людині. Потрібне 
лікування за кордоном, яке, як відомо, за-
надто дороге.  Тож оборонні осередки Во-
лині допомогли десантнику А. Устимюку 
потрапити до однієї із закордонних клінік. 

Нещодавно адміністрація Світловод-
ського спортивно-технічного клубу, що на 
Кіровоградщині, провела екскурсії для ді-
тей, які змушені були залишити рідні домів-
ки на Донетчині та Луганщині. За словами 
директора СТК Сергія Шеховцова, діти по-
бували у яхт-клубі «Кристал», покатавшись 
під вітрилами, відвідали Спасо-Преобра-
женьский храм, інші відомі місця Кірово-
градщини.

До речі, за рішенням загальних збо-
рів практично усіх осередків Товариства 
оборонці перерахували на потреби ар-
мії свій одноденній заробіток. Зважаючи 
на чисельність «особового складу» штат-
них працівників ТСО України, це сотні ти-
сяч гривень. 

Сьогодні в багатьох регіонах України 
наші співвітчизники опановують науку 
захищати Батьківщину. Працівники Това-
риства, серед яких багато «афганців», зва-
жаючи на власний бойовий досвід, актив-
но включилися в цю роботу. Наприклад, 
у Полтавському навчальному центрі ТСО 
України підготовлено сотні бійців, які уві-
йшли до складу підрозділів спеціально-
го призначення «Полтава», «Дніпро-1», 
«Азов». 

Впродовж кількох десяти-
літь українська влада тримала 
наші Збройні Сили на «голодно-
му пайку», тобто фінансувалися 
вони за залишковим принци-
пом. Дійшло до того, що біль-
шість техніки виявилася него-
товою до виконання завдань за 
призначенням. А та, яка все ж 
відбула до району бойових дій, 
незабаром вийшла з ладу. В то-
му числі і внаслідок уражень з 
гранатометів та артилерійських 
систем. Оборонці і тут прийшли 

нашим воякам на допомогу, сприяючи їм у 
відновленні бронемашин та інших технічних 
засобів. Полтавчани ще й виконують безко-
штовні роботи з бронювання спеціальних 
автомобілів класу «мікроавтобус», які від-
разу ж відправляються в район антитеро-
ристичної операції. 

Первинна організація апарату Пол-
тавського обласного комітету для мате-
ріально-технічного забезпечення бійців 
АТО зібрала понад 1 600 тисяч гривень, 
які використані прозоро. Навчальні за-
клади Полтавської обласної оборонної 
організації перерахували десятки тисяч 
гривень на придбання для військовиків 
теплого одягу, предметів особистої гігі-
єни тощо.

Оборонні осередки не лише надають 
військовослужбовцям всебічну підтрим-
ку, а й беруть активну участь у підготовці 
громадян до захисту країни. Наприклад, 
у Знам'янському міському спортивно-тех-
нічному клубі для цього використовують 
стрілецький тир, спортивні майданчики, 
інші об’єкти. Щоб умови, за яких прохо-
дять заняття, максимально наблизити 
до реальних, тут створили блок-пост, що 
дозволяє тренуватись у стрільбі з різних 
положень. Учасники занять діляться на 
2 коман-
ди, одна з 
яких вико-
нує роль 
терорис-
тів, а інша 
– захисни-
ків міста. 

- До за-
нять з вог-
невої, спе-
ц і а л ь н о ї 
підготовки 
ми залуча-

ємо також офіцерів військового комісарі-
ату, - розповідає директор Знам'янськогоо 
МСТК Володимир Колебіденко, колишній 
воїн-«афганець». – Більшість з тих, хто їх 
відвідує, служив свого часу в армії і знає 
як поводитись зі зброєю. Але є і такі молоді 
люди, які ніколи не тримали в руках авто-
мата, але горять бажанням, якщо виник-
не така необхідність, захистити свій край, 
своє місто. І наше завдання – дати їм хоча 
б мінімум необхідних знань. 

На Миколаївщині, Одещині, у Дніпро-
петровську, Хмельницьку, Черкасах та 
інших містах і регіонах для підрозділів, 
які беруть участь в антитерористичній 
операції, навчальними закладами Това-
риства підготовлено сотні водіїв.

Олег Дацюк

Впродовж кількох десяти- ємо також офіцерів військового коміса
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Ювіляри

Двадцять четвертого грудня 
Рівненщина відзначатиме 75-у 
річницю від дня заснування 
оборонної організації на тере-

нах своєї області. Читачі вже звикли, що 
в таких випадках надаємо біографічну 
довідку про бойовий та трудовий шлях 
організації, про основні її здобутки. 
Цього разу вирішили відступити від 
стандартної схеми. Річ у тому, що всі 
ми стали свідками справжнього феноме-
ну, який має конкретне ім’я – Рівненська 
обласна організація Товариства спри-
яння обороні України. Лише деякі фак-
ти: на протязі останніх п’яти років 
обсяг підготовки фахівців робітничих 
професій щорічно зростає на 20-30 
відсотків, за підсумками 9 місяців цього 
року річний план виконано на 120%. Пи-
тома вага підготовки водіїв в області 
складає більше 50%! Організація не 
має жодного збиткового закладу, за 
фінансово-економічними показниками 
область впевнено тримає перше місце 
в Товаристві. То ж не дивно, що небайдужі 
колеги не тільки щиро радіють за своїх 
товаришів-рівненчан, а й їдуть до них за 
досвідом. Давайте поглянемо на ювілярів 
очима одних із таких візитерів.

Василь Василенко - голова Полтав-
ської обласної організації :

- 28-30 жовтня наша делегація відвіда-
ла навчальні заклади Рівненської обласної 
організації. Метою поїздки було ознайом-
лення з досвідом роботи апарату обласної 
організації, голів районних (міських) ор-
ганізацій, директорів навчальних закладів 
з питань розвитку та вдосконалення на-
вчально-матеріальної бази, впроваджен-
ня сучасних методів підготовки фахівців 
робітничих професій, здатності конкуру-
вати з приватними навчальними заклада-

ми, співп-
раці з ор-
г а н а м и 
місцевого 
самовря-
дування.

З пер-
шого на-
шого зна-
й о м с т в а 
з колек-
т и в о м 
Г о щ а н -
ського СТК, який очолює чарівна жін-
ка Гуменюк Світлана Дмитрівна, ста-
ло зрозуміло, що слова, які були сказа-
ні обласним головою Кошиним Сергієм 
 Мефодійовичем на засіданні Бюро ЦК 
ТСО України, не розходяться з ділом. На-
ступні зустрічі з колективами Дубенсько-
го СТК, де директором Ногачевський 
Анатолій  Григорович, Козинської АШ під 
керуванням також чарівної жіночки Сав-
чук Лариси Миколаївни, Рівненської АШ 
- директор Богданович Юрій Адамович 
та Сарнинського СТК, який очолює Лось 
 Сергій  Володимирович, підтверджують, 
що воно так і є. Енергійність, наполегли-
вість в роботі, почуття відповідальності 
за доручену справу, уміння нестандартно 
приймати рішення, бачення перспективи 
- риси, притаманні цим керівникам. Пра-
цівники Рівненщини всіляко підтримують 
добру славу Товариства, своїх навчальних 
закладів, організацій, здобуту їхніми ко-
лективами. Як сказав заступник голови 
Рівненської обласної організації Микола 
Скиба, їхнім головним скарбом є люди.

Завдяки команді однодумців в навчаль-
них закладах створена чудова навчально-
матеріальна база: кабінети, лабораторії для 
навчання з вивчення побудови автомобі-

ля та правил дорожнього руху. Вони об-
ладнані сучасними стендами, мультиме-
дійною апаратурою, автотренажерами та 
комп’ютерами, що сприяє кращому засво-
єнню слухачами матеріалу. Треба зазна-
чити, що, на нашу думку, є справедливим, 
основний акцент робиться на якість на-
дання послуг, щоб курсант був впевнений 
в отриманих знаннях, практичних навичках 
та вмів їх використовувати у повсякденно-
му житті. Таким рівень підготовки слухачів 
став завдяки наполегливій праці досвідче-
них викладачів, майстрів виробничого на-
вчання, які є не лише патріотами нашого 
Товариства, а й високопрофесійними фа-
хівцями своєї справи та усією душею пере-
ймаються за рівень підготовки своїх учнів.

Досвід, отриманий керівним складом 
нашої обласної організації, директора-
ми навчальних закладів дає підстави для 
прийняття відповідних рішень щодо по-
кращення стану нашої навчально-мате-
ріальної бази та підвищення рівня підго-
товки слухачів.

 Ми висловлюємо щиру вдячність за 
теплу зустріч, плідну співпрацю з обміну 
досвідом по виконанню завдань Статут-
ної діяльності та поздоровляємо колек-
тив Рівненської обласної організації ТСО 
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України з 75-річним ювілеєм, бажаємо всім 
здоров`я, родинного затишку, натхнення в 
праці і нових великих здобутків на благо 
неньки України! Хай Вас Бог береже!

Ігор Балаховський - директор 
 Комсомольського МСТК:

- Вся ланка керівників клубів і шкіл - мо-
лоді, з креативним мисленням ,бізнесмени. 
Саме бізнесмени, які шукають можливість 
розвивати свої навчальні заклади. Дуже 
дружний колектив однодумців!!! Дійсно, як 
одна велика родина! Цікава пропозиція по 
роботі з автосалонами з повернення час-
тини грошей за навчання під час купівлі 
автомобіля. Справді креативний підхід у 
бажанні керівника вирішувати статутні за-

вдання!
В ав-

т о ш к о -
лах Рів-
ненської 
о б л а с -
ті, неза-
л е ж н о 
від кіль-
кості на-
селення 

в тому чи іншому місті чи районі, ве-
ликі акредитаційні обсяги. Вважаю, що 
необхідно терміново збільшувати йо-
го у всіх наших автошколах. Перекона-
ний, що збільшення чисельності учнів і 
зниження ціни за навчання дасть мож-
ливість конкурувати з приватними на-
вчальними закладами. Зі слів голови 
Рівненської обласної організації ТСО 
України Кошина, вони скоротили або 
об'єднали збиткові клуби. Можливо, і у 
нас є сенс об'єднання деяких суб'єктів 
господарювання в єдині організації?

Микола Калініченко - директор 
 Машівського РСТК: 

- Матеріально-технічна база потужна 
і продумана, створювалася роками, вра-
ховуючи виклики сьогодення. Результати 
роботи свідчать про дієздатність та право 
на існування такого підходу до організації 
роботи навчальних закладів, які майже на 
80% збільшили об’єм підготовки спеціаліс-
тів, а це вдвічі збільшило фінансові надхо-

дження. Адміністративні приміщення зна-
ходяться у відмінному стані, що свідчить 
про постійне та вчасне проведення капі-
тальних і косметичних ремонтів. Перехід 

на автоном-
не опалення, 
прорахова-
не та обґрун-
товане,  не 
дозволяє ви-
трачати зайві 
кошти. Авто-
м о б і л ь н и й 
парк понов-
лено більш 
ніж на 50% . 

Колективи сформовані із однодумців, які 
здатні самостійно вирішувати поставлені 
завдання. Кожен навчальний заклад ро-
бить посильний внесок у розбудову, зміц-
нення та покращення матеріально-техніч-
ної і навчально-методичної бази. 

 Особливе здивування викликає кіль-
кість бажаючих навчатися, по одній чи дві 
групи уже сформовані наперед. На конку-
рентів вони не звертають уваги, ціни ре-
гулюють від попиту, отримують достойну 
заробітну плату та відповідні премії.

Віктор Тершевський - директор СТК 
«Дніпро»:

- З першого погляду вражає організація, 
підбір кадрів і забезпечення навчального 
процесу. Побутові умови на досконало-

му рівні. 
Нічого за-
йвого, все 
продума-
но, укомп-
лектовано 
для про-
в е д е н н я 
навчаль-
ного про-
цесу. Пра-
ц і в н и к и 

всіх відвіданих навчальних закладів згур-
товані, як кажуть - одна сім'я. Відчувають-
ся взаємодопомога і підтримка між собою 
та керівництвом обласної організації. Ве-
деться велика агітаційна і рекламна робо-

та, яка дає свій відсоток в наборі слухачів. 
Регулювання цін за навчання дає змогу 
конкурувати з іншими автошколами дано-
го регіону, залучати слухачів із сільських 
місцевостей, доставляючи їх до навчаль-
ного закладу.

Юрій Іщенко – директор  Карлівської 
АШ :

- Поїздка по навчальних закладах Рів-
ненської області залишила найкращі 
спогади. Наші колеги дуже приємні і ввіч-
ливі. Їх обласний колектив - єдине ціле, 
як вели-
ка сім’я. 
Д у ж е 
в е л и к а 
і  т і с н а 
співпра-
ц я  м і ж 
сусідні-
м и  а в -
т о ш к о -
л а м и 
та  С ТК. 
В с і  н а -
вчальні 
заклади, які ми відвідали, укомплекто-
вані повністю штатними працівниками, 
кожен з них відповідально виконує свої 
обов’язки. В них призначені люди, які 
конкретно займаються громадською ді-
яльністю в регіонах, що значно покра-
щує роботу голови районної організації 
і директора школи. Я назвав би великою 
перевагою Рівненських автошкіл та СТК 
те, що у них відсутня конкуренція при-
ватних навчальних закладів.

Олександр Глушак - директор 
 Гадяцького РСТК:

- Вражень дуже багато, але скажу 
стисло про головне: матеріально-тех-
нічна база збережена; відмінний есте-
тичний вигляд класів; дружні відносини 
в колективі; оновлений автомобільний 
парк; співпраця з автосалонами щодо 
повернення коштів за навчання; облад-
нання в кабінетах ПДР та ОБДР відпові-
дає сучасним вимогам.
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Ювілей

Четвертого грудня 2014 року виповнилося  75 років Івано-Франківській обласній 
організації ТСО України. Історія оборонного Товариства є частиною історії 
України, а 75-річчя нашого осередку – це окрема сторінка літопису Прикарпатського 
краю. До нього ми підійшли  згуртованим, здатним виконувати покладені на нас  
статутні завдання, колективом

Радіоаматори
Івано-Франківщини 
завжди попереду!

ГОЛОВНИЙ СКАРБ - ЛЮДИ

Коротко про сьогодення. Наша 
організація нараховує близько 
22 тисяч оборонців, які об’єднані 
в 354 первинні організації, 1 

міську, 2 об’єднані райміські (Калушська 
і Коломийська), 12 районних організацій. 
Маємо 5 автомобільних шкіл, 13 СТК, 
стрілецько-спортивний клуб.

На протязі десятиліть наша організація 
вносить вагомий вклад в загальну скарб-
ницю оборонного Товариства, кожного 
року навчальні заклади готують для еко-
номіки країни майже 12 тисяч осіб. Окрім 
цього, активно проводимо патріотичне ви-
ховання членів Товариства, допризовної і 
призовної молоді. Зокрема, організовуємо 
зустрічі молоді з військовиками Збройних 
Сил України, ветеранами Великої Вітчизня-
ної війни, воїнами - «афганцями».

Основне наше надбання - люди. Маю на 
увазі насамперед штатних працівників, яких 
у нас близько двохсот. Це - досвідченні спе-
ціалісти, які сумлінно виконують покладені 
на них посадові обов’язки, щиро вболіва-
ють за стан справ у своїх колективах.

Серед них – двадцять шість офіцерів 
запасу і у відставці, два учасники бойових 

дій, сорок 
сім вете-
ранів ТСО 
Ук р а ї н и , 
тридцять 
працівни-
ків наго-
р о д ж е н -
н і  « П о -
ч е с н и м 
З н а к о м 
ТСО Укра-
їни». По-
над двад-
цять з них 
працюють 
більш, як 

30 років, а директори Івано-Франківсько-
го міського та Рожнятівського районного 
СТК Круцик Степанія Теодорівна і Степан 
Ілліч по півстоліття і більше!

МАЙСТРИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Сьогодні я хочу розповісти про наших 

радіоспортсменів. Один з них - Володимир 
Кузнецов - віддав нашій організації понад 
50 років, пов’язавши своє життя з нею ще 
взимку 1964 року, коли був призначений на-
чальником радіостанції Івано-Франківсько-
го обласного радіоклубу. Через кілька років 
очолив радіотехнічну школу ТСО України. 

Володимир Тихонович, на мій по-
гляд, заслуговує 
на те, щоб розпо-
вісти про нього зі 
шпальт «Вісника» 
більш детально. Під 
його керівництвом 
була створена до-
бротна навчально-
матеріальна база, 
підібраний квалі-
фікований склад 
викладачів і май-
стрів виробничого 
навчання. Зважаю-

чи на це, радіотехнічна школа успішно 
проводила підготовку радіофахівців для 
армії.

Кваліфікований спеціаліст, майстер 
спорту та суддя республіканської катего-
рії, у своїй роботі приділяв велику увагу 
розвитку радіоспорту в області, підготов-
ці тренерів, суддів, керівників колектив-
них радіостанцій, а також організації та 
проведенню обласних і районних змагань.

Успішному розвитку цього виду спор-
ту сприяє також і тісна співпраця облас-
ної організації ТСО України з органами і 
навчальними закладами освіти краю. Ви-
кладачі і майстри виробничого навчання 
школи і спортивно-технічного клубу про-
водять з керівниками радіогуртків міської 
і районних станцій юних техніків, середніх 
шкіл області, вищих та середніх навчаль-
них закладів практичні семінари, організо-
вують обласні і районні змагання.

Військові частини Прикарпатського вій-
ськового округу передали радіошколі зна-
чну кількість знятої з озброєння радіоапа-
ратури, вимірювальних приладів та радіоде-
талей. Під керівництвом спеціалістів школи, 
яку очолює Кузнецов, Івано-Франківська 
обласна організація ТСО України є однією 
з кращих у справі розвитку радіоспорту.

Радіоспортсмени – члени збірних ко-
манд області з радіоспорту в чемпіонатах 
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України постійно виборюють призові міс-
ця, стають чемпіонами України, входять до 
збірних команд України та беруть участь в 
чемпіонатах Європи і світу.

Так, організатор самодіяльного 
радіоклубу при середній загальноос-
вітній школі Тисменицького району, 
вчитель фізики Присяжнюк Василь 
Васильович був незмінним чемпіо-
ном України з спортивної радіопе-
ленгації на протязі багатьох років, 
став бронзовим призером чемпіо-
нату Європи, тренером збірної ко-
манди України з радіоспорту.

Його вихованці Леся Данилюк, 
Орися Стефінік, Михайло Данилюк, 
Марія Шамрай стали легендою українсько-
го радіоспорту, прославили Прикарпаття 
своїми перемогами на багатьох змаганнях, 
в тому числі і міжнародного рівня. 

Марія Шамрай стала абсолютного 
чемпіонкою СРСР серед жінок в 1976 
році у м. Вільнюсі. Радіоспортсмени-ко-
роткохвильовики Прикарпаття постійно 
гідно представляють наш край в радіоа-
маторському ефірі.

Дружний колектив снайперів ефіру 
самодіяльного радіоклубу первинної 
організації підприємства «Обленерго» 
своїми силами виготував сучасну апа-
ратуру і антени колективної радіостан-
ції, склавши гідну конкуренцію іменитим 
професіоналам-короткохвильовикам 
світу. Організатор і керівник радіоклу-
бу - голова первинної організації ТСО 
України підприємства «Обленерго», 
майстер спорту з радіоспорту Леонід 
Хомутовський зумів створити сильний 
і дружний колектив радіооператорів, 
учасників і призерів престижних міжна-
родних змагань в аматорському ефірі. 
Ця команда досягла високих результа-

тів в експериментальних радіозв`язках 
через перші радянські радіоаматорські 
супутники Землі.

Майстри-аматори Прикарпаття три 
рази поспіль завойовували перехідний 
Кубок Центрального радіоклубу ДТСААФ, 
посівши перші і призові місця на Всесо-
юзних виставках творчості радіоамато-
рів-конструкторів.

Вагомий внесок у розвиток юнацького 
радіоспорту на Прикарпатті зробив колек-
тив вихователів юних радистів Івано-Фран-
ківської міської станції юних техніків. Ко-
роткохвильовики Олександр Ігнатів і Олег 
Якушев у своїх гуртках дали путівку в ефір 
майбутнім майстрам радіоаматорського 
зв`язку Руслану Гладенку, Андрію Януля-
вічусу, Віталію Бобику, Любові Гладенко.

Майстер спорту України Любов Гладен-
ко стала трикратною чемпіонкою України 
з швидкісної радіотелеграфії та багатобор-
ства радистів. Іменитим майстрам радіос-
порту постійну конкуренцію складають 

радіоспортсмени районів Прикарпаття. 
Зокрема, Коломийського, Городенківсько-
го, Долинського, Калуського, Галицького, 
Тисменицького, Снятинського. Майже у 
всіх районних і міських спор-
тивно-технічних клубах ТСО 
України успішно працюють 
секції радіоспорту та колек-
тивні аматорські радіостанції.

 В обласній організації ТСО 
України налічується 130 ама-
торських радіостанцій, успіш-
но працює обласне відділен-
ня Ліги радіоаматорів України. 
Заслуговують поваги здобут-
ки спортсменів Прикарпаття. 
Наприклад, Володимир Кузне-
цов, Леонід Хомутовський, Василь При-
сяжнюк, Марія Шамрай стали почесними 
радистами країни.

Василь Присяжнюк ще й виборов 
звання Заслуженого тренера України з 
радіоспорту, підготувавши 9 майстрів 
спорту. Всього в області майстрами 
спорту з радіоспорту стали 26 раді-
оспортсменів, а 32 наших земляків - 

кандидатами в майстри спорту, маємо 
сотні радіоспортсменів-розрядників. 

В цих здобутках є і велика частина пра-
ці і творчості, наполегливості в роботі ко-
лишнього директора Івано-Франківської 
радіотехнічної школи, а нині інструктора-
методиста зі спорту Івано-Франківського 
міського СТК ТСО України Кузнецова Во-
лодимира Трохимовича.

До речі, він є засновником радіоама-
торської родинної династії. Його дружи-
на, Ганна Йосифівна, фармацевт за спеці-
альністю, легко вивчила зв'язок, працю-
ючи на сімейній радіостанції, одержала 
позивний ИХ5NV, майстер спорту України. 
Донька, Галина Кузнецова, в 14 років ста-
ла чемпіонкою України серед школярів у 
змаганнях зі спортивної радіопеленгації, 
в 17 – чемпіонкою України серед дівчат, у 
18 – чемпіонкою СРСР серед дівчат у місті 
Вільності. Майстер спорту України;

Син,  Кузнецов-молодший,  бере 
участь у змаганнях з багатоборства ра-

дистів, кандидат в майстри 
спорту України;

Софія, онука Володимира 
Тихоновича, учениця 7 класу 
Української гімназії м. Івано-
Франківська, теж є учасником 
змагань юних радіооперато-
рів-короткохвильовиків Укра-
їни і останні три роки поспіль 
посідає перші місця. Позив-
ний дівчинки - URSSK, їй при-
своєно перший розряд,. По 
закінченні школи мріє вивчи-

тись на програміста. 
Володимир Трохимович Кузнецов в 

оборонному Товаристві працює 50 років 
і за багаторічну сумлінну працю і нагоро-

джений «Почесним Знаком ТСО України», 
Почесною грамотою ТСО України, йому 
присвоєно звання «Ветеран ТСО України». 
Як радіоаматор-короткохвильовик став 
майстром спорту України, Почесним чле-
ном Ліги радіоаматорів України.
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Спорт

Витоки Центрального спортивно-технічного клубу  авіаційного моделізму ТСО 
республіканських та Всесоюзних змаганнях, чемпіонатах і Кубках Європи й світу п
в в нашій країні, а й далеко за її межами

Є ЧИМ ПИШАТИСЬ
Протягом 1968-1973 років 

київські авіамоделісти на чем-
піонатах СРСР в класі радіо-

керованих, вільнолітаючих, таймерних, 
резино-моторних та моделей-планерів 
завжди виборювали перші місця. Як зга-
дують ветерани клубу, їх поява на зма-
ганнях різного рівня викликала справ-
жній фурор. 

І це не дивно, оскільки клуб, про який 
наша розповідь, з перших днів заснування 
в ДТСААФ СРСР був найкращим. Цей факт 
не раз відзначали у відповідних наказах 
по Товариству, а на з’їздах, пленумах, коли 
йшлося про спортивну роботу, керівники 
завжди згадували українських спортсме-
нів-авіамоделістів добрим словом, закли-
каючи наслідувати їхній приклад.

- Про спортивну майстерність наших 
вихованців свідчить і той факт, що збірна 
СРСР з авіамодельного спорту на 80 від-
сотків складалася з українських спортс-
менів, - розповідає директор клубу Пе-
тро Почепець. – На чемпіонатах Європи і 
світу, що проходили у 1975 році, українці, 
які входили до складу команди, вибороли 
виключно золоті медалі. В 70-ті роки з 29 
майстрів спорту СРСР міжнародного кла-
су 20 – українські, звання майстрів спор-
ту СРСР завоювали 250 наших земляків, а 
кандидатів – 510. На союзних першостях, 

які проходили в 1967-1975 роках, збірна 
України 7 разів виборювала чемпіонський 
титул! А з 8 спортсменів-авіамоделістів Со-
юзу, які стали чемпіонами світу, шість бу-
ли українцями! 

Знаєте, коли просять розповісти про 
наш клуб, я завжди починаю з цих фактів: 
вони зайвий раз доводять, що у нас бага-
ті традиції, що ми, українці-авіамоделісти 
оборонного Товариства, завжди були по-
переду «планети усієї». Це – наша історія 
і я хочу, щоб її добре знали і ті, хто тільки 
робить перші кроки у нашому виді спорту.

ДНІ СЬОГОДНІШНІ
З дня створення клубу, чемпіонатів 

і Кубків, на яких українські спортсмени 
встановлювали рекорди і піднімалися 
на спортивний п’єдестал за нагородами, 
минуло багато часу. Проте сьогоднішні 
спортсмени гідно продовжують справу 
своїх попередників.

- Нашою гордістю є триразові чемпіони 
світу Євген Вербицький, Володимир Сура-
єв, Віктор Барков. До речі, Євген Тимофі-
йович ще й семиразовий чемпіон Європи 
і шестиразовий володар Кубку світу. А Ві-
ктор Онуфрієнко, Валентин Шаповалов – 
рекордсмени світу.

На чемпіонаті світу з радіокерованих 
моделей, що проходив у Данії в 1974 ро-
ці, срібними призерами стали І. Буцеро-
га, М. Горбань. З Франції, де змагалися 
спортсмени багатьох країн у класі віль-
нолітаючих моделей, Євген Вербицький 
та Віктор Стамов теж привезли нагороди 
як переможці. 

На Кубках світу 
серед юніорів не 
раз і не два пере-
магали А. Бабенко, 
В. Макаренко, В. Фу-
літка, А. Стефанчук, 
С. Соломянніков та 
В. Алєксандров. 

Команда Цен-
трального спор-
тивно-технічного 
клубу авіаційного 
моделізму Товари-
ства сприяння обо-

роні України є незмінним учасником усіх 
спортивних змагань, що відбуваються як в 
Україні, так і за кордоном. За словами Пе-
тра Васильовича, вона не завжди посідає 
перші місця, але не було випадку, коли б 
наші спортсмени повернулися без спор-
тивних трофеїв.

Авіамоделісти – люди азартні, фанатики 
своєї справи. У цьому я переконався, по-
знайомившись з деякими з них.

…Володимир Мальцев почав займа-
тись цим видом спорту 50 років тому, у 
13-літньому віці.

- До Прилуцької станції «Юних техні-
ків» мене привели батьки, - розповідає 
Володимир Іванович. – Вони хотіли, щоб я 
не тинявся вулицями, а займався чимось 
корисним. Ознайомившись з переліком 
гуртків, що там функціонували, вибір зро-
бив на користь авіамодельного: чомусь 
захотілося майструвати машинки, які лі-
тають. Буквально через рік я вже висту-
пав на міських та районних змаганнях, а 
в 10 класі навіть став чемпіоном області. 
Навчаючись по закінченні десятирічки у 
Москві, став членом збірної команди сто-
лиці. Виступав як на міських змаганнях, 
так і республіканських. 

Сьогодні Мальцев працює у Прилуць-
кому управлінні бурових робіт і продо-
вжує активно займатись авіамодельним 
спортом, виходячи переможцем на пер-
шостях України.

Юрій і Андрій Яценки – брати. А ще їх 
ріднить спільне захоплення спортивним 

ттррааллььннооггоо ссппооррттииввнноо--ттееххннііччннооггоо ккллууббуу ааввііааццііййннооггоо ммооддееллііззммуу ТТССОО
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України  сягають квітня 1967 року. З перших днів існування його вихованців на 
осідали, як правило, перші місця. Імена українських авіамоделістів відомі не лише 

авіамоделізмом, на який «захворіли» у ран-
ньому дитинстві: Юрій ще в молодших кла-
сах почав відвідувати авіамодельний гур-
ток при Криворізькому міському Палаці 
піонерів. Повертаючись додому, він так за-
хоплююче розповідав про заняття в ньому, 
що й Андрій не втримався і теж записався. 
До того ж старший брат допомагав освою-
вати ази авіамодельного спорту.

До недавнього часу Юрій Володимиро-
вич працював на Харківському авіаційно-
му заводі, де водночас керував авіамодель-
ним гуртком. Він пишається своїми вихо-
ванцями. Насамперед Павлом Геращенком 
та Павлом Кононенком – неодноразовими 
призерами чемпіонатів України. До речі, Ко-
ноненко є ще й чемпіоном світу і Європи.

 Андрій Володимирович працює у кон-
структорському бюро ім. Олега Антонова. 
Теж тривалий час керував гуртком, але в 
силу причин, незалежних від нього, зму-
шений був припинити цю роботу. Сьогод-
ні на громадських засадах тренує кількох 
підлітків, які, як він висловився в розмові 
зі мною, подають великі надії. 

Незважаючи на поважний вік, занять 
спортом брати не полишають, виступаю-
чи на чемпіонатах України, Європи і світу.

- Авіамодельний спорт – це на все 
життя, - говорить Юрій. – Хто хоч раз 
запустив у повітря модель, той вже не 
уявлятиме життя без нього.

Захоплення, що з’явилося у братів 
Яценків у ранньому дитинстві, визначило 
їхній подальший життєвий і професійний 

шлях: обидва закінчили Хар-
ківський авіаційний інститут, 
багато років життя віддали 
авіації. Наслідуючи приклад 
своїх наставників, до вишу 
вступили і два Павла – Гера-
щенко та Кононенко.

Відрадно, що у маститих 
спортсменів-авіамоделістів є 
гідні послідовники. В цьому я 
переконався, побувавши не-
щодавно на чемпіонаті Укра-
їни, який проходив на спор-
тивному комплексі «Чайка».

Сергійко Гаврилюк на-
вчається лише у 6-му класі, 

але у класі «копії» посів на цих змаганнях 
– серед юніорів – почесне 3 місце.

- Через рік-два хлопчина обов’язково 
вийде в лідери, - переконаний його тре-
нер Леонід Хіміч – керівник гуртка авіамо-
делістів при Вінницькому міському палаці 
дітей та юнацтва. – Адже старанності, на-
полегливості йому не позичати. Коли вже 
всі діти розходяться по домівкам, хлопчи-
на продовжує «набридати» своїми запи-
таннями, а книжок з історії авіамоделізму 
у нього більше, ніж у мене.

За словами його колеги Валерія Фран-
цева, у місті над Бугом і загалом у цьому 
Подільському краї даний вид спорту все 
більше набирає обертів.

А як до результату свого виступу ста-
виться сам юний призер?

- Коли б вибо-
ров перше місце, 
то з більшим задо-
воленням повер-
тався додому, - ка-
же він. – Але все ж 
надто не засмучу-
юся: мені лише 11 
років і у мене все 
попереду. 

Його погляди 
повністю поділяє й 
Іван Лаврик, який 
теж став призером 
у класі кордових 
моделей. 

«ВАСИЛЬОВИЧ – НАШ 
ПЕРШИЙ ПОМІЧНИК…»

Сьогодні у клубу, про який наша розпо-
відь, проблем вистачає. Головна – фінансо-
ва: захищаючи на престижних міжнарод-
них змаганнях честь Української держави, 
він не отримує від неї ні копійки. Проте 
Петро Васильович з розумінням ставить-
ся до цього, мовляв, у неї вистачає і більш 
нагальних проблем, вирішення яких по-
требує чималих коштів. Тому всі негаразди 
намагається долати самотужки чи спільно 
зі своїми колегами.

А ще - допомагає юним спортсмена-
авіамоделістам, зокрема тим, що займа-
ються у гуртку «Борисфен», де керівником 
Анатолій Калачов. Наприклад, вони трену-
ються на «Чайці», маючи там окреме примі-
щення, де зберігають свої моделі, інші речі.

 - У нас склалися дружні стосунки з 
Петром Почепцем, - говорить Анатолій 
Трохимович. – Цьому не в останню чергу 
сприяв і той факт, що обидва ми в мину-
лому армійські офіцери, виховувалися в 
ті часи, коли сповідувалися справжні цін-
ності і тому знаємо ціну дружбі, готовнос-
ті виручати один одного при необхідності. 
Це завдяки йому мої вихованці знайомі з 
багатьма відомими спортсменами, котрі 
дають їм потрібні поради, з яких підліт-
ки беруть приклад. Словом, Васильович 
виручає нас як тільки може, і я хочу йому 
подякувати за це зі шпальт «Вісника». Не 
викидайте з тексту моїх слів…

України сягають квітня 1967 року. З перших днів існування його вихованців на
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Сьогодні багато говорять про те, що 
в сучасній Україні діти виявилися не по-
трібними ні державі, ні суспільству, ні-
кому до них немає справи. Познайомив-
шись з вихованцями «Борисфену», пере-
конався що це не так. Зізнаюсь чесно: не 
думав і не гадав, що у нас стільки підліт-
ків, які марять авіамодельним спортом, 
готові годинами розповідати про нього. 
А ще – віддавати останні копійки для ви-
готовлення моделей.

- Заняття в нашому гуртку безкоштовні, 
- говорить 14-річний Віталій Яворський. – 
Я вже неодноразово виступав на різних 
змаганнях, здебільшого міських. Проте 
впевнений: якщо наполегливо тренува-
тимусь, прислухаючись до порад трене-
ра, то все у мене вийде і я, можливо, стану 
другим Кличко, правда, не в боксі, а у авіа-
модельному спорті. Анатолій Трохимович 
каже, щоб ми брали за взірець великих 
спортсменів-авіамоделістів, які прослав-
ляли Україну. 

- Дуже радий, що обрав саме цей вид 
спорту, - зізнається 13-річний Артем Ратин-
ський. – Хоча він і не надто популярний в 
нашій країні, на відміну від того ж футболу, 
але дуже цікавий. Я вже ставав призером 
районних, міських змагань. Мрію бути чем-
піоном України, Європи і світу…

Розповідаючи про Центральний спор-
тивно-технічний клуб авіаційного моделіз-
му ТСО України, було б несправедливо не 
сказати кілька слів і про його керівника.

- Спортом я почав займатись ще в ди-
тинстві, - згадує Петро Васильович. – Бігав, 
«качався» у шкільній спортзалі. Дуже хоті-
лося бути схожим на українського богати-
ря Івана Піддубного. 

 По закінченні десятирічки поступив у 
Васильківське військово-технічне училище,  
захищав його спортивну честь.. По закін-
ченні цього навчального закладу офіцер-

ську кар’єру 
розпочав у 
Закавказь-
кому вій-
с ь к о в о м у 
окрузі. По-
т і м  б у л а 
Група Ра-
д я н с ь к и х 
військ в Ні-
меччині, За-
байкалля, а 
в 1992 році 
повернув-
ся до Києва 
– рідного 
міста. 

 О т р и -
мавши лей-

тенантські погони, спочатку літав борто-
вим техніком на Лі-2, а потім так склалося, 
що весь час обіймав посади, пов’язані зі 
спортивною роботою в армії. Був, зокре-
ма, начальником фізичної підготовки пол-
ку, дивізії. Саме у війську став майстром 
спорту з боротьби, виступаючи на різно-
манітних спортивних змаганнях. Не скажу, 
що досяг значних висот у цьому виді спор-
ту, але, відверто кажучи, і задніх не пас.

Звільнившись на початку 90-х з армії, 
майор запасу не довго шукав місця в ци-
вільному житті: він звернувся до керівни-
цтва Товариства з проханням посприяти у 
працевлаштуванні. Зважаючи на спортив-
не минуле, його призначили керівником 
спортивного комплексу «Чайка». Господар-
ство Петру Васильовичу дісталося чимале 
і роботи вистачало. До того ж одночасно 
він обіймав посаду заступника директо-
ра Центрального спортивно-технічного 
клубу авіаційного моделізму ТСОУ. Разом 
з його керівником Михайлом Захаровим і 
вели його до нових спортивних висот. Зва-
жаючи на результати, яких досягали їхні 
підопічні, у них 
це добре вихо-
дило.

В і д н е д а в -
на Петро Васи-
льович очолив 
клуб. Першим 
серйозним ви-
пробуванням 
у цьому ста-
тусі для ньо-
го став чемпі-
онат України з 
авіамодельно-
го спорту, що 
проходив на 
«Чайці». Слід 
зазначити, що 

вихованці не підвели свого шефа, посів-
ши більшість призових місць.

Сергій Зятьєв
Коментар заступника голови 

ТСО України – начальника управлін-
ня авіації та авіаційних видів спор-
ту Володимира Грибанова:

- Центральний спортивно-технічний 
клуб авіаційного моделізму ТСОУ вихо-
вав десятки, сотні спортсменів, відомих 
усьому спортивному світу, які зробили 
величезний внесок у розвиток цього 
виду спорту в нашій країні.

Люди, котрих об’єднав наш Клуб, са-
мотужки, без допомоги держави всіля-
ко популяризують авіамоделізм. Ми на-
магаємось сприяти їм у подоланні тих 
проблем, що найбільше дошкуляють. 
Наприклад, для проведення чемпіона-
тів та Кубків України Товариства надає-
мо обладнані майданчики.

Авіамодельний спорт – це той вид 
спорту, який може добре прислужитись 
Українській державі в час «Х». Ситуація, 
що виникла на сході країни, змушує пе-
реглядати багато підходів до вирішен-
ня тих чи інших проблем, бути готови-
ми до будь-яких надзвичайних ситуа-
цій, що можуть виникнути в країні.

Цивілізовані країни світу все шир-
ше використовують безпілотні літальні 
апарати. Особливо у військових цілях. 
Скажіть, хіба за крайньої необхідності 
не можна застосувати ту ж радіокерова-
ну авіамодель, обладнавши її системою 
відеоспостереження, для відстеження 
того, що відбувається у заданому ра-
йоні? Звісно, що можна. Тим більш, що 
сьогодні українські вояки – учасники 
антитерористичної операції, ведучи на 
сході бойові дії з терористами, йдуть на 
різні нестандартні кроки, не передбаче-
ні жодним військовим статутом. І дося-
гають непоганих результатів.
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Більше 20 років  незалежності 
України сприяли тому, що 
громада в більшості своїй 
повірила - в нас немає зовнішніх 

ворогів, а воля надана нам провидінням 
Божим, бо ми його улюблені діти. Отці 
ж нації були впевнені: якщо ворог у 
держави і є, то він заховався у межах 
державного кордону. Тому й довели 
Збройні Сили до повного зубожіння, зо-
середивши зусилля на зміцненні тих си-
лових структур, яким притаманні суто 
внутрішні функції – захист народної 
влади від самого ж народу. То ж не див-
но, що в останні роки військові паради 
на головній площі країни на честь виз-
волення столиці здійснювались  саме 
підрозділами відданої владі міліції.

Сьогодні перед нами в повний зріст 
стала проблема відродження, а фактич-
но створення нової, дійсно народної Ар-
мії. Нової за структурою, озброєнням, 
системою комплектування і виховання 
особового складу. Як заявив один з остан-
ніх Міністрів оборони України, плануєть-
ся при цьому взяти за приклад організа-
цію збройних сил по швейцарській систе-
мі. Сподіваюсь, він знав, що казав. Може 
й справді за кордоном живуть  розумніші 
за нас люди, і нам є чому в них повчитись. 
Проте, розробляючи концепцію підго-
товки сучасного вояка, ми не маємо пра-
ва рішуче забути все, що накопичене по-
передниками. Адже од віку до віку кри-
терії вимог до захисника були однакові 
– фізично і морально здорова людина, яка 
успішно володіє сучасною зброєю, нави-
чками ведення бою та безмежно віддана 
своєму народові, своїй державі. 

Саме таку «людину з рушницею» вихо-
вувало оборонне Товариство: Тсоавіахім 
– ДТСААФ – ТСО України. Тому є сенс озир-
нутися у таку далеку, і водночас близь-
ку, минувшину та згадати як це було…
ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТРУДЯЩИХ

Ідея створення масової громадської ор-
ганізації, яка б вела пропаганду військової 
справи серед населення, розтлумачувала 
завдання оборони і тим самим сприяла 
зміцненню обороноздатності країни, нале-
жала М.В. Фрунзе. За його пропозицією на 

початку 1926 року було 
створено Військово-на-
укове товариство (ВНТ). 
Визначаючи завдання 
ВНТ в підготовці країни 
до оборони, він писав, 
що «характер майбут-
ньої війни потребує ви-
сокої свідомості трудя-
щих мас. В зв’язку з цим 
метою військової пропа-
ганди мають бути полі-
тична підготовка насе-
лення, роз’яснення йому 
характеру майбутніх 
війн, ролі тилу в оборо-
ні країни, значення тех-
ніки в сучасних війнах, 
ознайомлення робітни-
чо-селянських мас з основними видами за-
собів озброєння та їх застосування. Тільки 
шляхом активного залучення трудящих у 
будівництво Збройних Сил СРСР можливо 
в майбутній війні розгорнути достатньо 
сильну, добре підготовлену армію. Для ви-
рішення цього завдання потрібні спільні зу-
силля всіх партійних, державних, громад-
ських органів і організацій».

Відкинемо революційну риторику та 
специфіку державного державного устрою 
тих часів – і перед нами постануть саме ті 
завдання, які ми, українці, повинно негайно 
вирішувати, якщо хочемо залишитись са-
мостійною нацією, самостійним народом!

Головна увага приверталась до  роботи 
військово-наукових  товариств на підпри-
ємствах, в установах та навчальних закла-
дах. Всюди створювались гуртки військо-
вих знань. Програма їх занять передбачала 
стрілецьку і тактичну підготовку, вивчення 
хімічної справи, статутів, історії Червоної 
Армії. Керівниками гуртків призначались 
особи з командного складу запасу.

Важливість цієї справи обумовлена в зна-
чній мірі характером тогочасного військо-
вого будівництва, адже в 1924-1925 роках в 
Червоній Армія була проведена військова 
реформа, головним змістом якої  став пере-
хід до змішаної кадрово-територіальної сис-
теми комплектування армії. Він був обумов-
лений малочисельністю кадрових збройних 
сил. Було зрозуміло, що у випадку війни з 
перших же її днів виникне потреба різко 

збільшити кількість частин та 
з’єднань, а також загальну чи-
сельність їх особового складу. 
Для цього держава повинна 
мати в розпорядженні достат-
ню кількість навчених військо-
вій справі резервів. Вирішити 
це завдання можливо було 
шляхом поєднання кадрової 
армії з територіально-міліцій-
ними формуваннями.

Чи не нагадує ця ситуація 
в молодій радянській державі 
наш час, коли ми несподівано 
були втягнуті в збройне про-
тистояння, не підготовлені до 

нього ні матеріально, ні морально?!
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА 
 ПІДГОТОВКА РЕЗЕРВІВ

Територіально-міліційна система явля-
ла собою таку організацію збройних сил, 
при якій трудящі отримували військову під-
готовку за місцем проживання без трива-
лого відриву від виробництва. Військове 
навчання в територіальних частинах здій-
снювалось влітку на короткочасних зборах, 
загальна тривалість яких за 5 років скла-
дала 7-8 місяців. Нова система дозволяла 
навчити військовій справі в три рази біль-
ше призовників, утримувати потрібну кіль-
кість з’єднань для розгортання армії у ви-
падку війни, зберігати командні кадри, які 
були ядром територіальних частин. Укра-
їнський військовий округ мав 6 кадрових 
і 10 територіальних стрілецьких дивізій. 

З переходом до нової системи значення 
оборонно-масової роботи зростало. Необ-
хідно було організувати навчання допри-
зовників і змінного складу територіальних 
частин в період між зборами. Допризовни-
ки в гуртках готувались до служби в армії, 
змінний склад закріплював та поглиблю-
вав військові знання, отримані на зборах. 
Командири і рядові запасу поповнювали 
досвід, надбаний під час служби, а трудя-
щі, які не пройшли навчання в армії, отри-
мували військову підготовку. 

З метою зосередження сил та засобів 
уряд вирішує поєднати Авіахім і ТСО в одне 
Товариство. 14 січня 1927 року стало днем 
народження Тсоавіахіму України, від якого 
ми фактично і ведемо свій родовід. Першо-
черговим завданням його стала військова 

ільше 20 років незалежності початку 1926 року було збільшит

Історичний досвід вчить: мир не випрошують, мир завойовують 
і захищають, а для цього потрібна сила, і сила чимала

Віхи історії

Історичний досвід вчить: мир не випрошують, мир завойовуют
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підготовка трудящих, а саме «виучка бій-
ця, який вміє володіти зброєю і засобами 
протихімічного захисту в умовах сучасної 
війни». Таким чином, Тсоавіахім став ма-
совою громадською оборонною органі-
зацією, яка вирішувала важливі завдання 
зміцнення військової могутності держави.

Осередки Товариства створювались 
на підприємствах, в установах, військових 
частинах, навчальних закладах і селах. Ви-
рішували вони такі завдання, як залучення 
трудящих в добровільне Товариство, роз-
повсюдження військових, авіацій-
них, хімічних знань та популяризація 
завдань оборони країни, збір коштів 
серед членів осередків і трудящих.

В квітні 1928 року перед Това-
риством поставлене нове відпові-
дальне завдання: організувати обо-
ронно-масову роботу таким чином, 
щоб кожному тсоавіахімовцю дати 
військові знання в обсязі підготов-
ки рядового бійця. Виконання цього за-
вдання вимагало подальшого вдоскона-
лення форм і методів військової підготов-
ки, складання нових навчальних програм. 
Всеукраїнська рада Тсоавіахіму запропо-
нувала перейти до навчально-стройових 
одиниць. Це означало, що структура стрі-
лецьких гуртків мала відповідати армій-
ським підрозділам. Тобто, на підприєм-
ствах потрібно було створювати відділен-
ня по 11 чоловік в кожному і об’єднувати 
їх у взводи по п’ять відділень. За необхід-
ності вони зводились у роти та батальйо-
ни в районному масштабі. Навчальна про-
грама передбачала стрілецьку та тактич-
но-стрілецьку підготовку, ознайомлення з 
військовою технікою, вивчення військово-
політичних тем. Центрами військової під-
готовки стали Будинки оборони, які ство-
рювались в усіх містах і великих район-
них центрах. Тоді ж були прийняті заходи 
по зміцненню керівного складу, кількість 
штатних працівників в регіонах України 
сягнула 530 чоловік.

Варто відзначити, що Тсоавіахім вирі-
шував не тільки суто військові завдання – 
на курсах Товариства навчались майбутні 
фахівці по боротьбі з шкідниками рослин і 
бур’янами. Адже підвищення урожайнос-
ті розглядалося як один з найголовніших 
факторів обороноздатності країни.

В 1932 році Товариству поставлене за-
вдання охопити військовою підготовкою 
300 тисяч молодих людей. Основною ба-
зою і місцем військового навчання стали 
військово-навчальні пункти (ВНП). Вони 
створювались при районних радах Тсоа-
віахіму і на великих підприємствах. Це до-
зволило концентрувати навчальне майно, 
підбирати кваліфікованих викладачів, за-

безпечувати безперервний навчальний 
процес на протязі року. ВНП мали денну 
і вечірню форми навчання, що дозволяло 
пристосовуватися до виробничої діяль-
ності молоді. В 1935 році функціонувало 
більше 550 ВНП. Для обов’язкового на-
вчання в них в першу чергу залучались 
хлопці, які підлягали черговому призову. 
120-годинна програма передбачала полі-
тичні заняття, спеціальну, стрілецьку, стро-
йову, фізичну і санітарну підготовку, ви-
вчення тактики і топографії, технічних за-

собів боротьби. Термін 
навчання складав 2 мі-
сяці (4 рази на тиждень 
по 3-4 години). На про-
тязі року кожний ВНП 
робив до чотирьох ви-
пусків. Допризовники 

в селах на-
вчались по 
60-годин-
ній програ-
мі на пере-
сувних на-
вч а л ь н и х 
пунктах. В 
1933 році 
н а вч а н н я 
п р о й ш л и 
210 тисяч призовників і більше 85 тисяч 
юнаків, які не призивались до армії.

Молодь молодшого віку навчалась вій-
ськовій справі у військово-технічних та 
стрілецьких гуртках – один раз в десять 
днів по три години. Але й тут навчальна 
програма передбачала підготовку майбут-
ніх бійців для технічних і механізованих 
частин. Характерна риса військового на-
вчання – не менше 60% курсів комскладу 
ППО комплектувалось з числа дівчат, які 
вивчали засоби зв’язку, готували себе до 
адміністративної служби, займались вій-
ськово-санітарною підготовкою та стрі-
лецьким спортом.

Добре зарекомендували себе літні та-
бори Тсоавіахіму. У великих міжрайонних 
таборах (тип «А») навчались допризовни-
ки по викликах військкоматів з відривом 
від виробництва. Тут закріплювались тео-
ретичні знання, отримані під час зимового 
навчання. Існували і табори типу «Б» - во-
єнізовані будинки відпочинку. Військове 
навчання трудящих в добровільному по-
рядку у вихідні дні та інший вільний час 
поєднувалось зі здоровим, культурним 
відпочинком і фізичним загартуванням. В 
1933 році в Україні їх було 108, а таборів 
типу «А» - 92. Різними формами військово-

го навчання Тсоавіахім охоплював і тих мо-
лодих людей, які не підлягали призову до 
армії. В таборах типу «А» цього ж року на-
вчалось 12 870 невійськовозобов’язаних.

Тсоавіахім став надійним помічником 
Армії в підготовці гідного поповнення 
і резерву.
СТРІЛЯТИ ПО-ВОРОШИЛОВСЬКИ! 

Під таким гаслом Тсоавіахім розгор-
нув масовий рух по оволодінню молод-
дю стрілецьким спортом, розвитку снай-
перської справи. За участі оборонного 
Товариства було побудовано 22 нових 
бойових стрільбища і 950 50-метрових 
тири.  Мати на грудях значок «Вороши-
ловский стрілець» стало справою честі 
кожної молодої людини. Під час Всесоюз-
ного ворошиловського походу 125 тисяч 
молодих людей отримали значок І ступе-
ню, а Тсоавіахім України  посів 3 місце в 
СРСР, поступившись лише Московській і 
Ленінградській областям.
ПЕРЕПІДГОТОВКА КОМАНДНОГО 

СКЛАДУ ЗАПАСУ
Починаючи з 1929 року, Тсоавіахім за-

ймається обов’язковою перепідготовкою 
командного складу запасу, яка до цього 
проводилась добровільно. Тримісячні кур-
си почали працювати в 12 округах Украї-
ни. Курсанти займались двічі на тиждень 
в неробочий час. В 100-годинну програму 
було включено вивчення тактики, топогра-
фії, стрілецької зброї.

Другою формою підвищення кваліфіка-
ції начскладу запасу стало заочне навчан-
ня, яким керували місцеві бюро, створені 
при окружних радах Тсоавіахіму. До них 
входили представники військових частин, 
військкоматів, Будинків Червоної Армії. 
При кожному бюро функціонував консуль-
таційний пункт, а виконані контрольні за-
вдання рецензували військові фахівці.

З 1933 року встановлюються два сту-
пені підготовки начскладу запасу – поза-
військова і військова. Позавійськова про-
водилась Тсоавіахімом у формі коман-
дирського навчання (раз в декаду по три 
години) і заочного навчання (виконання 
одного завдання в три місяці). Військо-
ва підготовка передбачала закріплення 
теоретичних знань на зборах в армії, які 
проводились раз в два роки на протязі 
15-60 днів.

В 1932 році  Тсоавіахім вперше присту-
пає до підготовки молодших командирів 
з числа тих, що успішно закінчили 120-го-
динну програму на ВНП. Навчались вони 
в спеціально створених школах, а прак-
тичний досвід отримували в тсоавіахімів-
ських таборах типу «А». Влітку 1932 року 
було підготовлено близько 4 тисяч молод-
ших командирів.
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ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА 
ПІДГОТОВКА

В середині 30-х років армія почала отри-
мувати у великій кількості першокласну бо-
йову техніку. Стала нагальною проблема в 
технічно грамотному поповненні, яке здат-
не швидко оволодіти нею. Тсоавіахімовці 
Харкова і Ворошиловграда запропонува-
ли провести військово-технічний екзамен 
(ВТЕ). Підготовка до екзамену вилилась в 
масово-патріотичний рух молоді по ово-
лодінню мінімумом військово-технічних 
знань. Кожен юнак мав здати норми на зна-
чки «Готовий до праці і оборони» (ГТО) і 
«Ворошиловский стрілець» І ступеню, за-
своїти мінімум знань про авіаційний, авто-
мобільний чи тракторний двигун, вивчити 
планер і уміти виконати на ньому 4 вправи 
або стрибнути з парашутної вежі висотою 
25 метрів, оволодіти основами топографії. 
На селі стрибок з парашутом або планер 
замінювались екзаменом по основам до-
гляду за конем. В допомогу Тсоавіахіму вій-
ськові частини і училища виділили керів-
ників технічних гуртків. На протязі 1934-35 
років екзамен по всьому комплексу здали 
210 тисяч чоловік, норми на значки ГТО і 
«Ворошиловский стрілець» І ступеню вико-
нали 800 тисяч. Лише в  другому турі ВТЕ 
підготовлено з числа молоді республіки 
186 тисяч ворошиловских стрільців, 643 
пілота, 7350 планеристів,  400 інструкторів-
парашутистів. За підсумками етапу Україна 
поділила перше місце з Москвою.
ПІДГОТОВКА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНИХ 

КАДРІВ
Особливо піклувався Тсоавіахім України 

про льотно-технічні кадри. В 27 аероклу-
бах, які в 1936 році мали в літаковому пар-
ку 220 машин, готували без відриву від ви-
робництва пілотів, техніків, стрільців та мо-
тористів, планеристів і парашутистів. Кращі 
вихованці аероклубів направлялись у вій-
ськові авіашколи та частини. Лише в 1933-
34 роках 1100 з них стали курсантами, а 5 
тисяч поповнили авіаційні частини округу.

Авіаційні знання молодь республіки опа-
новувала у 808 авіамодельних та планерних 
гуртках, 28 планерних школах і станціях, які 
мали 180 планерів. Авіамоделізмом займа-
лись 53 тисячі молодих людей – половина 
всіх моделістів СРСР. З числа планеристів 
комплектувались льотні групи аероклубів, 
поповнювались лави курсантів  льотних 
шкіл військової та цивільної авіації.

Велику популярність отримав парашу-
тизм. До лютого 1936 року в Україні нарахо-
вувалось 4763 парашутисти І розряду, біль-
ше 460 тисяч чоловік здійснили стрибок з 
парашутної вежі. Багато парашутистів стали 
вояками парашутно-десантних частин, фор-
мування яких вперше розпочалось у нас.

З 1938 року аероклуби повністю підпо-
рядковуються республіканським організа-
ціям Тсоавіахіму. В них вводиться дворічний 
курс навчання пілотів запасу, льотчиків-ви-
нищувачів, авіатехніків, повітряних стрільців 
та авіамотористів. Школи ВПС починають 
комплектувати лише з випускників аероклу-
бів. Навчальний рік мав два періоди: взимку 
курсанти вивчали теоретичні дисципліни, 
а влітку літали. 36 аероклубів Тсоавіахіму 
України одночасно навчали 4195 чоловік.

ПІДГОТОВКА ДО ПОВІТРЯНО-
ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ

Швидкі темпи розвитку авіації і накопи-
чення бойових отруйних речовин вимагали 
посилити підготовку населення до захисту 
від їх дії. Стали практикуватися місячники 
ліквідації неграмотності з питань протипо-
вітряної оборони (ППО). Тсоавіахім України 
відкрив у Києві, Дніпропетровську, Одесі і в 
Донбасі школи підготовки начскладу ППО, в 
інших містах організовуються курси перепід-
готовки кадрів. В жовтні 1932 року почала ді-
яти загальносоюзна громадська організація 
– місцева протиповітряна оборона (МППО), 
яка стала складовою частиною ППО країни і 
підпорядковувалась Наркомату оборони та 
командуванню військових округів. Склада-
лась вона з дільничних команд в містах та 
команд промислових об’єктів на великих 
підприємствах. Проте високоефективною 
вона могла стати лише за умови залучення 
до цієї справи всього населення. Провідна 
роль відводилась Тсоавіахіму.

В 1934 році вводиться норматив комп-
лексу протиповітряної і протихімічної 
оборони (ППХО) для всього населення. 
Наркомат просвіти України дає вказівку 
розгорнути масову підготовку учнівської 
молоді до здачі норм на значок «Готовий 
до ППХО». Вдалою формою пропаганди 
знань стали масові походи тсоавіахімів-
ських команд. Всюди створюються групи 
самозахисту, до яких входять тсоавіахімів-
ці, що пройшли 60-годинну підготовку по 
ППО та здали норми на значок. Між ними 
проводяться змагання: заміна протигаза 
в камері з отруйними газами, різноманіт-
ні вправи в засобах особистого захисту. 

ПІДГОТОВКА МОЛОДІ ДО 
СЛУЖБИ В АРМІЇ

Згідно закону від 1 вересня 1939 ро-
ку в усіх навчальних закладах вводиться 
початкова військова підготовка і допри-
зовна підготовка. Навчання проводять 
штатні військові керівники. З позашкіль-
ною молоддю  обов’язкове військове на-
вчання проводить Тсоавіахім у неробочий 
час. Допризовники включались у навчаль-
но-стройові підрозділи, а призовники 
об’єднувались у тимчасові навчальні гру-
пи. Отримавши в тсоавіахімівських орга-

нізаціях військову підготовку і політичне 
виховання, призовна молодь в армійських 
лавах ставала умілими і стійкими бійцями.
ЗА ЗАКОНАМИ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

В перший же день війни президія Цен-
тральної ради Тсоавіахіму прийняла рішен-
ня «Про найближчі завдання організацій 
Тсоавіахіму у зв’язку з введенням військо-
вого стану». Оборонні Товариства негай-
но взялися до обов’язкового військового 
навчання тсоавіахімовців  і молоді майже 
за тридцятьма військовими спеціальностя-
ми. Створюються нові навчальні підрозді-
ли, інструкторами залучаються командири 
запаси. Для них організовуються семінари 
і командирське навчання, зустрічі з учасни-
ками боїв. Аероклуби передаються у відом-
ство військового командування і готують 
кадри для ВПС. На їх базі також створюють-
ся армійські військові підрозділи. 

У східних і південних областях України 
Тсоавіахім розгорнув підготовку винищува-
чів танків. Фізично розвинені, сміливі чоло-
віки по завершенні 50-годинної спеціаль-
ної програми зараховувались до військо-
вих частин і загонів народного ополчення.

17 вересня 1941 року вводиться загаль-
не обов’язкове військове навчання всіх чо-
ловіків від 16  до 60 років без відриву від 
навчання, для керівництва яким створюєть-
ся Управління «Всевобуч». Дещо пізніше на-
лагоджується і військове навчання жінок.

Одним із нагальних завдань Товариства 
стає виконання постанови «Про загальну 
обов’язкову підготовку населення до про-
типовітряної оборони». Все населення мало 
навчитися ліквідувати наслідки повітряних 
нальотів ворога, надавати першу допомогу 
постраждалим. В прифронтових областях 
створюється мережа пересувних пунктів 
для населення по нормах ППХО - спочат-
ку по скороченій (15-годинній) програмі, 
з наступним оволодінням іншими темами 
28-годинної програми. Створюються корот-
котермінові семінари інструкторів, налаго-
джується командирське навчання через 
день по чотири години в неробочий час.

Як видно з цього історичного огляду, 
керівництво держави завжди вважало од-
ним з основних своїх завдань забезпечен-
ня надійного людського резерву для за-
хисту Вітчизни. В найскрутніші часи воно 
знаходило кошти, а головне – бажання, для 
залучення до цієї справи всього населен-
ня. Саме цей прояв єдності армії і народу 
став однією з важливіших передумов пе-
ремоги над ворогом. І завжди попереду 
у виконанні цього завдання були органі-
зації Тсоавіахіму - славетного попередни-
ка Товариства сприяння обороні України.

Вивчав тему 
Володимир Віжунов
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Актуально

Оборонне Товариство готує операторів безпілотних літальних апаратів, які 
працюють в зоні АТО

иство готує операторів безпілотних літальних апаратів які

Бронежилет – це середньовічні 
л а т и ,  б е з  я к и х ,  б е з у м о в -
н о ,  н е  в и ж и т и  в  у м о в а х 
б о ю .  Б е з п і л о т н и к и  –  ц е 

високотехнологічна система захи-
сту від можливих наслідків вторгнен-
ня військової техніки противника. 
Підготовкою операторів цього су-
часного виду зброї вже кілька місяців 
опікується наше Товариство.

Розповісти про діяльність школи пі-
лотів БПЛА ТСО України ми попросили 
її керівника Юрія БОСИХ.

-Юрію Станіславовичу, хто був ініці-
атором створення цієї школи?

-Ідея створення школи операторів при 
ТСО України виникла одразу з початком 
бойових дій в східних районах держа-
ви. Волонтери активно почали завозити 
дрони в зону АТО, але їх життєздатність, 
як правило, обмежувалась лише одним 
польотом. Справа в тому, що в батальйо-
нах не було підготовлених пілотів, люди 
втрачали орієнтування на місцевості і гу-
били літальний апарат. Стало зрозумілим, 
що справа не в кількості і якості БПЛА, та й 
сам термін «безпілотний літальний апарат» 
досить хибний - дрон сам не літає. Це дис-
танційно керований апарат, де головним 
все ж таки є оператор-пілот. Літати він-таки 
буде і сам, відповідно до заданої програ-
ми, але без детальною планування польоту 
людиною користі такий політ не принесе.

-Як організовано навчальний процес?
-Навчальна програма умовно розділе-

на на чотири етапи. На першому курсант 
вивчає будову і правила експлуатації дро-

ну. Потім переходимо до напрацювання 
навичок пілотування на симуляторах і ма-
леньких модельках. Третій етап навчання 
продовжується на аеродромі ТСО України 
«Бузова», де польоти здійснюються вже за 
допомогою реальних літальних апаратів з 
різними тактико-технічними характерис-
тиками та конструкціями. І на четверто-
му, завершальному етапі, переходимо до 
найскладнішої теми «Планування польот-
них завдань». Вчимо курсантів правильно 
складати польотний план по координатах 
для подальшого завантаження в апарат. 

Це дає змогу від-
правити машину 
в автоматичний 
політ і поверну-
ти з відзнятою ін-
формацією.

-Хто навча-
ється в школі?

-Склад наших 
вихованців ви-
значили спочат-
к у  в о л о н те р и , 
які розповіли ко-
мандуванню вій-
ськових і добро-

вольчих батальйонів про нашу школу. 
Практично всі випускники повернулись 
до діючих підрозділів в зону АТО. За 
чотири місяці ми випустили 70 добре 
підготовлених пілотів.

-А якщо прийде людина, яка просто 
для себе хоче навчитись керуванню?

-Так, можемо навчати всіх бажаючих, 
але за цивільним планом і не безкоштов-
но. Та це в недалекому майбутньому, сьо-
годні пріоритет – підготовка військових 
операторів. І готуємо ми їх своїм коштом. 
Вважайте, що це наш маленький внесок 
в загальну справу забезпечення оборо-
ноздатності країни. Більш того, своєю 
працею ми економічно підтримуємо на-
ше військо, адже кваліфікований опера-
тор - це зменшення безповоротних втрат 
БПЛА і витрат на їх ремонт.

-Хто забезпечує умови для навчаль-
ного процесу?

-Товариство надає приміщення для 
теоретичних занять і аеродром для 
практичних польотів. А техніка – спра-
ва рук волонтерів.

-Які завдання виконують ваші вихо-
ванці в зоні бойових дій?

-По-перше, проведення розвідки з без-
печної відстані, не наражаючи людей на 
небезпеку. Статистика свідчить, що один 
розвідувальний політ зберігає як мінімум 
одне людське життя! Доволі успішно вико-
нуються такі завдання, як корегування ар-
тилерійського вогню, охорона периметру. 
Також БПЛА використовуються в якості пе-
редового дозору під час переміщення тех-
ніки або військ на незнайомій місцевості.

-Скільки часу триває навчання?
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-Щоб просто навчитись «літати» до-
статньо п’яти днів. Відпрацювання нави-
чок практичної роботи для виконання суто 
військових завдань займає 8 днів. Але ці 
строки стосуються лише управління муль-
тикоптерами, для засвоєння дронів-літаків 
треба часу значно більше, не менше мі-
сяця. Хоча ми вже починаємо розробля-
ти методики і для цих літальних апаратів.

Звичайно, можна цей курс дещо скоро-
тити, але гонитва за кількістю випущених 
фахівців – не самоціль. Ми готуємо кваліфі-
кованого оператора, який вміє взаємодіяти 
з різними родами військ, адже ця проблема 
завжди була притаманна всім арміям. Ми 
прагнемо, щоб повітряний розвідник мав 
деякі знання в усіх областях, що пов’язані 
з його бойовою роботою. Практично він 
має бути багатогранним інженером, яко-
му добре відомі відео- і фотозйомка, раді-
орозвідка, топографія тощо. Тому плануємо 
розширити, перш за все, курс аеронавіга-
ції і військової топографії. Справа в тому, 
що для людини не підготовленої земна по-
верхня з висоти більше 300 метрів вигля-
дає зовсім не так, як ми її бачимо навколо 
себе. Оператори гублять орієнтировку і 
не можуть чітко визначити де знаходить-
ся ціль, яку він знайшов. Більш того, не мо-
же навіть повернути на базу свій дрон. До-
свідчений оператор повинен також знати 
основи метеорології, щоб спрогнозувати 
поведінку апарату в негоду, вміти зістави-
ти його технічні можливості 
і погодні умови.

-Чи підтримуєте ви 
контакт зі своїми ви-
хованцями?

-Безумовно, і цей кон-
такт корисний для обох 
сторін. Оператори 
отримують від нас 
необхідні консуль-
тації з різних питань екс-
плуатації дронів, а з нами вони ді-

ляться своїм практичним досвідом, здобу-
тим в бойовій роботі. Це, в свою чергу, дає 
нам можливість вносити корективи в на-
вчальні плани підготовки пілотів.

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

жливості

те ви 
ви-

кон-
обох 

екс-
з нами вони ді-
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Під егідою Дніпропетровської обласної оборонної організації  виховано сотні 
спортсменів, імена яких відомі  далеко за  межами України

Спорт 

Наприклад, парашутист І. 
Федчишин, планерист М. 
Веретенников виступали не 
лише на Всеукраїнських та 

Всесоюзних змаганнях, а й міжнародних, 
повертаючись на рідну землю зі спор-
тивними трофеями. До речі, Іван Ан-
тонович - перший в історії парашут-
ного спорту абсолютний чемпіон світу 
(1954 рік), 4-кратний чемпіон світу.

- Так тоді ж інші часи були, - скажуть 
скептики, прочитавши ці рядки. - А сьо-
годні не до спорту.

Так, інші: раніше держава на всіх рів-
нях приділяла розвитку фізичної куль-
тури і спорту багато уваги. А сьогод-
ні Україна переживає далеко не кращі 
часи, перед нею час від часу постають 
такі виклики, що їй не до спорту. Та і 
в організаціях Товариства достатньо 
проблем, з якими ми стикаємось у по-
всякденній діяльності. Але…

Попри всі труднощі й негаразди, не все 
і не скрізь так погано, як може здатись 
на перший погляд: досвід Дніпропетров-
ської обласної організації ТСО України пе-
реконливо свідчить, що коли спорту, зо-
крема, його технічним і прикладним ви-
дам, приділяти увагу, то й результати 
будуть. Це моє тверде переконання.

Щоб не здатись голослівним, вдамся 
до конкретних статистичних даних. Ли-
ше впродовж останніх 10 років дніпропе-
тровські спортсмени-оборонці за своїми 
здобутками – серед аналогічних осеред-
ків Товариства - 5 разів виборювали пер-

ше місце, 7 разів друге, а 4 рази - третє. А 
ще – отримували перехідні Кубки, дипло-
ми, інші відзнаки, які є свідченням їхньої 
спортивної звитяги. Наприклад, саме дні-
пропетровці на чемпіонаті Товариства з 
кульової стрільби серед молоді у 2013 році 
вибороли перше місце, а серед дорослих – 
третє. Загалом за всі ці роки ми лише один 
раз посіли 7 місце, а так нижче 4 ніколи не 
опускались! Можливо, здамся трохи хваль-
куватим, але ж із пісні слів не викинеш…

Не промовчу і про факти, які не додають 
оптимізму. Останнім часом намітилася тен-
денція до зменшення кількості спортивних 
секцій. Якщо, скажімо, у 2012 році їх було 
337, то у 2013-му – 285. Це пов’язано як 
з об’єктивними, так і суб’єктивними фак-
торами. Натомість кількість змагань, їх 
учасників практично не зменшується, що 
є красномовним фактом. Звісно, що ми від-
найдемо невикористані резерви, щоб ви-
правити цю сьогоднішню ситуацію.

Збірні команди Дніпропетровщини ми-
нулого року брали участь в 49 чемпіона-
тах, першостях України з неолімпійських 
видів спорту. На спортивних базах відбуло-
ся 40 змагань обласного, всеукраїнського 
та міжнародного рівня. Представники То-
вариства завоювали на них 114 золотих, 
111 срібних і 100 бронзових меда-
лей, багатьом з них були присвоєні 
звання Заслуженого майстра спорту 
України, майстра спорту України між-
народного класу.

Найбільше у нас культивують-
ся кульова стрільба, водно-, судо-, 
ракетомодельний і автомобільний 
спорт, картинг. Найкращих результа-
тів у них досягли Олександр Сович, 
Андрій Попов, Дмитро Лебідь, Даніе-
ла Федорова, Володимир Вечір, Вла-
дислав Глуховченко та багато інших.

- Спорт – це здоров'я, життя лю-
дини, - говорить голова Дніпропе-
тровської обласної організації ТСО 
України Валерій Сорочан. – До то-
го ж він сприяє підготовці юнаків до 
армійської служби, захисту країни. 
Тому намагаємось залучати до за-
нять якомога більше людей, насам-
перед з числа молоді. Для нас голо-
вним є не результати, показані ними 
під час спортивних поєдинків, хоча 

й вони важливі, а масовість, формування 
здорового способу життя. Минулого року 
ми провели понад 600 різного рівня спор-
тивних змагань, учасниками яких стали де-
сятки тисяч жителів Дніпропетровщини. 

Так, у Нікополі відбулися Всеукраїнські 
змагання по радіокерованим автомоделям 
серед молоді, а у самому обласному цен-
трі змагалися авіамоделісти, спортсмени-
парашутисти, судомоделісти. В них взя-
ли участь майстри спорту міжнародного 
класу Артем Бабенко, Олександр Ляшко, 
Анатолій Карпов, Сергій Грачов, Андрій 
Колесников. Були, звісно, й менш імениті 
спортсмени, які з великою заздрістю спо-
стерігали за своїми старшими колегами і 
робили все, що могли, щоб за продемон-
строваними результатами не надто відста-
вати од них.

Спортивно-масова робота в Дніпро-
петровській обласній організації Това-
риства минулого року проводилася під 
девізом «2013 рік – рік спорту, здорового 
способу життя і 70-річчя звільнення міс-
та Дніпропетровська від німецько-фа-
шистських загарбників в роки Великої 
Вітчизняної війни». 

Багато дніпропетровських спортсме-
нів-оборонців є справжньою гордістю не 

Під егідою Д

Голубченко Ольга,
чемпіонка України з кульової стрільби

Майстер спорту, 
заслужений тренер України

Волканов Ігор Анатолійович проводить 
перевірку моделі ракети перед стартом



№ 4(16) 2014 27

лише обласного осередку, а й усієї Украї-
ни. Наприклад, заслужений майстер спор-
ту України Наталка Калниш, яка встано-
вила 2 особистих рекорди світу з кульо-
вої стрільби, а також її колеги заслужений 
майстер спорту України Єгор Чирва, май-
стер спорту міжнародного класу України 
Ольга Голубченко, майстер спорту України 
Марина Чижова.

Давно відомо: для досягнення успіху у 
будь-якій справі потрібно докласти зусиль. 
Особливо в спорті. Звісно, що насамперед 
самому спортсмену. Але було б помилко-
во недооцінювати і ролі їхніх наставників, 
тих закладів, вихованцями яких вони є. В 
нашій Дніпропетровській обасній органі-
зації Товариства таких закладів і осеред-
ків багато. Це, в першу чергу, Нікопольська 
об’єднана райміська, Павлоградська місь-
ка та Покровська районна організації То-
вариства, які очолюють великі ентузіасти 
спортивної роботи В. Демиденко, Г. Чер-
касов і В. Вакуленко. 

Багато уваги приділяється цьому на-
прямку роботи і в Амур-Нижньодніпров-
ському, Самарському, Верхньодніпров-
ському районних осередках, очолюваних 
С.Швецем, Ю. Богомазом та Н. Камнєвой, 
а також в Дніпродзержинській міській 
організації, керівник В. Старостенко, і в 
об’єднаній технічній школі, де директо-
ром В. Сіренко. В цих колективах теж ви-
стачає проблем, особливо тих, які мають 
фінансово-економічне забарвлення. Але, 
разом з тим, у їхніх керівників не бракує і 
розуміння важливості розвитку приклад-
них і технічних видів спорту.

У нас є прецеденти, яких ніко-
ли не було в жодній організаці ї 
Товариства:студентка Дніпропетровсько-
го державного інституту фізичної культу-
ри і спорту Маргарита Гладенко на основі 
досвіду підготовки спортсменів, прове-

дення спортивних заходів дніпропетров-
ськими оборонцями написала магістер-
ську роботу. Її назва досить красномов-
на – «Особливості спортивно-технічних 
та прикладних видів спорту в Україні на 
прикладі Дніпропетровської обласної 
організації ТСО України». Зауважу, що її 
керівництво допомогло дівчині у підго-
товці цієї праці на 70 аркушів, надавши 
їй всі необхідні матеріали, в тому числі 
й архівні. Наші фахівці консультували її.

Так вже історично склалося, що в кож-
ній обласній організації є свої, найбільш 
популярні види спорту. У нас це автомо-
більний (фігурне водіння автомобіля або 
ж швидкісне маневрування автомобілем), 
військово-спортивне багатоборство. 

На останньому зупинюсь окремо. Ми 
вважаємо, що саме цьому виду спорту по-
трібно приділяти значно більше уваги. Чо-
му? Та тому, що він неабияк сприяє фізич-
ній підготовці майбутнього вояка. Я часто 
спілкуюсь з офіцерами військових коміса-

ріатів, частин, де проходять службу наші 
земляки. Серед основних проблем, які за-
важають їм як слід виконувати свої солдат-
ські обов’язки, називають погану фізичну 
підготовку. Є багато випадків, коли юнак, 
переступивши поріг казарми, не здатен на-
віть підтягтися на перекладині, не кажучи 
вже про подолання смуги перешкод! Хіба 
здатен такий вояк надійно захистити кра-
їну, своїх рідних і близьких?

Розвиток військово-спортивного ба-
гатоборства є неабияк актуальним ще 
й тому, що уряд проголосив підготовку 
практично усього чоловічого населення 
до захисту країни. Це не означає тоталь-
ного призову мільйонів юнаків до Зброй-
них Сил, але передбачається, що всі вони 
здаватимуть відповідні іспити щодо при-
датності в час «Ч» відстояти честь рідної 
землі. Ми не стверджуємо, що спортивній 
роботі в Дніпропетровській обласній ор-
ганізації не властиві недоліки і проблеми. 
Їх вистачає. Ми цього не приховуємо. Але 
щиро кажемо і про те, що намагаємось їх 
усувати, охоплювати якомога більше обо-
ронців, насамперед з числа молоді, нашо-
го славного краю спортом. А це, на нашу 
думку, головне.

Володимир Ланський,
помічник голови 

Дніпропетровської ОО 

Коментар заступника голови ТСО 
України - начальника управління нео-
лімпійських (технічних і прикладних) 
видів спорту Віктора Поварова:

- Спорт - це не просто захоплення лю-
дини. Це - її здоров'я, життя, оскільки йо-
го тривалість тісно повязана зі способом 
життя кожного з нас. Відрадно, що цю іс-
тину прекрасно розуміють дніпропетров-
ські оборонці. Адже сьогодні Дніпропе-
тровська обласна організація Товариства 
культивує багато видів спорту. Спортсме-
нів, які її представляють, зважаючи на їхні 
результати, показані на різних змаганнях, 
в тому числі і міжнародних, відомі далеко 
за межами України.

Оосбисто мене радує той факт, що очіль-
ник Дніпропетровського оборонного осе-
редку Валерій Сорочан, його коллеги про-
водять велику роботу із залучення до спор-
ту молоді. Як на мене, це один із варіантів 
покращення здоров'я нашого підростаю-
чого покоління, підготовки його, як ви пра-
вильно підмітили, до служби в Збройних 
Силах. Особливо це актуально сьогодні, ко-
ли перед Україною постали такі загрозливі 
виклики і потрібно боронити рідну землю.

Приклад дніпропетровців повинні на-
слудувати їхні коллеги і з інших регіонів.

Грачов Сергій Іванович  - майстер спорту України міжнародного класу  - під час 
проведення чемпіонату України “Польовий день - 2013” проводить черговий сеанс 

радіозв´язку

Колесніков Андрій,
майстер спорту міжнародного класу
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Людина на своєму місці

Богдан Масляний, очолюючи Збаразький СТК, весь час генерує ідеї і 
разом з колегами реалізує їх

Закінчивши середню школу, Богдан 
вступив до Луцького педагогічного інсти-
туту, здавши всі іспити на «відмінно».

- Моїм улюбленим предметом була фі-
зика і тому я обрав фізико-математичний 
факультет, - розповідає сьогодні Богдан 
Олексійович. – Армійську службу прохо-
див у бригаді зв’язку, яка дислокувалася в 
Яворові Львівської області. Знявши солдат-
ський однострій, працював секретарем ко-
мітету комсомолу заводу «Кванто». Коли у 
1988 році запропонували очолити Збаразь-
кий спортивно-технічний клуб, погодився.

За часів колишнього Союзу тут готува-
ли водіїв для народного господарства, на-
самперед сільського. Бажаючих отримати 
цю спеціальність вистачало і можна було 
жити спокійно. Та новий керівник виявився 
людиною напрочуд енергійною, що звикла 
мислити на перспективу. Тож буквально 
через рік «пробив» виділення коштів на 
придбання і капітальний ремонт будівлі, 
що значно розширило можливості клубу.

 На початку 90-х, коли Українська держа-
ва перестала фінансувати своє оборонне То-
вариство, стало зрозуміло: потрібно самим 
розв’язувати ті проблеми, про існування 
яких раніше і не здогадувались. Про це Бог-
дан Олексійович відверто сказав колективу.

- Я запропонував кожну вільну копійку 
витрачати на покращення матеріально-
технічної бази, - продовжує Масляний. 
– Ми зуміли капітально відремонтували 
практично усі приміщення, насамперед 
навчальні класи, де слухачі вчаться водій-
ській професії. Не забули і про їхнє тех-
нічне оснащення. Суттєво оновили авто-
мобільний парк.

Хоча Збараж і вважається містом про-
вінційним, але в ньому і в навколишніх 
селах проживають близько 60 тисяч на-
селення. Отже, на перший погляд може 
здатись, що проблем з комплектуванням 
навчальних груп не повинно бути. Але це 
лише «на перший погляд». Справа у тім, 
що до Тернополя – рукою подати. А там, 
в обласному центрі, структур, які пропо-
нують аналогічні послуги, вистачає. Тож 
люди перед тим, як обрати навчальний за-
клад, придивляються до багатьох з них. І, 
чесно кажучи, не завжди вибір робили на 
користь Збаразького СТК.

Вкотре зібравши колектив (він так за-
вжди робить, коли йдеться про вирішен-
ня нагальних проблем), Богдан Масляний 
поставив перед колегами одне запитан-
ня: як збільшити кількість охочих навча-
тись? Дискусія видалася бурхливою, але 
дійшли спільної думки. І полягала вона у 
тім, що люди потягнуться до Збаразьько-
го СТК лише тоді, коли їх влаштовуватиме 
якість навчання і його вартість. 

Спільними зусиллями цього вдалося до-
сягти. Не скажу, що всі селяни, бажаючі отри-
мати водійську професію, забули дорогу до 
Тернополя, але останніми роками вдається 
повністю укомплектовувати навчальні групи 
слухачами, що приносить хоч і невеликий, 
але стабільний прибуток. Завдяки уміло на-
лагодженій роботі люди вчасно отримують 
заробітну плату, клуб не має заборгованос-
ті, не доводиться скорочувати штатні поса-
ди. Але Масляний весь час генерує ідеї, які 
спільно з колегами втілює в життя.

До недавнього часу Збаразький спор-
тивно-технічний клуб для опалення при-
міщень використовував природний газ, 
сплачуючи за нього (зважаючи на отримані 
прибутки) шалені кошти. 

- Ми дійшли висновку, що буде краще, 
коли їх спрямовуватимемо на удоскона-
лення навчальної бази, придбання но-
вих технічних засобів, - розповідає Богдан 
Масляний – член бюро Тернопільського 
обласного комітету ТСО України. – І, при-
дбавши два спеціальних котли, тепер опа-
люємо навчальні класи, інші приміщення 
дровами, на чому заощаджуємо десятки 
тисяч гривень. Щороку.

Спілкуючись з ним, помітив, що, роз-
повідаючи про справи колективу, Богдан 
Олексійович не вживає слова «я». І навіть 
коли попросив розповісти про його осо-
бистий внесок в розбудову СТК, він розка-
зував про людей - своїх колег.

У Збаразькому спортивно-технічному 
клубі багато уваги приділяють роботі з мо-
лоддю, спорту. Спільно з районною дер-
жадміністрацією, військовим комісаріатом, 
громадськими організаціями розробили 
програму військово-патріотичного вихо-
вання, розраховану на 5 років. Кожна із 
структур, керівник якої поставив на цьому 
документі свій підпис, відповідає за кон-
кретний напрямок роботи. 

- Ми повинні пам’ятати усіх, хто загинув 
за Україну, - переконаний Богдан Олексі-
йович. - І виховувати на подвигах наших 
дідів сьогоднішню молодь, ростити май-
бутніх захисників країни. 

На базі табору «Сокіл», розташованому 
в урочищі Чорний ліс, з підлітками про-
водяться спортивні збори, під час яких 
вони змагаються з бігу, долають смугу 
перешкод, що за своїми складнощами 
максимально наближена до армійської, 
стріляють з пневматичної зброї. Першими 
помічниками у Масляного є голови шкіль-
них первинних оборонних організації То-
вариства – викладачі предмету «Захист 
Вітчизни». Зокрема, Ігор Попович, Петро 
Багрій – справжні ентузіасти військово-
патріотичного виховання. Особливо вдяч-
ний він директорам загальноосвітніх на-
вчальних закладів Сергію Слівчуку, Васи-
лю Оверко, які з розумінням ставляться 
до захисту Батьківщини.

 
Зіновія Кудрик
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Постаті

Ці слова є життєвим кредо Зіновія Гавришка – директора 
Кам'янко-Бузького СТК Львівської області

З самого дитинства хлопчи-
на тягнувся до техніки. На-
самперед автомобільної. 
Народився він напередодні 

війни і  дитинство  випало на перші 
післявоєнні роки, коли  автівка у 
його рідному селі Тадані, що на 
Львівщині, була великою дивиною. 
Тільки-но зачувши гуркіт її двигуна, він все 
кидав і біг назустріч…

- Майбутній водій підростає, - казали 
дорослі, спостерігаючи, як хлопчина, зі-
бравшись зі всіма силами, залазить до ка-
біни, щоб покрутити кермо.

По закінченні школи за направленням 
районного військкомату  навчався на во-
дійських курсах у Львові. 

- Коли з першого разу здав іспити з пра-
вил дорожнього руху і практичного водін-
ня, радощам не було меж, - говорить Зіно-
вій Миколайович. - Відтоді все моє життя 
пов’язане з автомобілями. За цей час на-
стільки опанував  «Побєду», що міг із за-
плющеними очима розібрати її до остан-
нього гвинтика, а потім  зібрати. В армії 
пропонували залишитись на надстрокову, 
але  не погодився…

Звільнившись в запас, закінчив Стрийський 
технікум механізації і електрофікації, працю-
вав заступником головного інженера одного 
з підприємств, а в 1967 році очолив Кам'янко-
Бузький спортивно-технічний клуб. Відтоді є 
його незмінним керівником. А це 47 років!

- Зіновій Гавришко – наш ветеран, на Львів-
щині і, мабуть, в усій Україні, важко знайти лю-
дину, яка б стільки років керувала трудовим 
колективом. Незважаючи на поважний вік, 
він у роботі дасть фору і значно молодшим 

колегам, -  говорить голова Львівської облас-
ної організації ТСО України Василь Хамула. 

Кам'янко-Бузький СТК був створений у 
1965 році і знаходився у невеличкому  бу-
диночку. За словами колег, обійнявши цю 
посаду, Гавришко почав розширювати й 
удосконалювати матеріально-навчальну 
базу. Наприклад, за його наполяганням бу-
ли виділені кошти на зведення нової будів-
лі, що дало змогу збільшити кількість на-
вчальних класів, де слухачі опановували 
як правила дорожнього руху, так і двигуни 

автомобілів. Автопарк почав поповнювати-
ся новенькими «Жигулями» та «Газонами».

 Буваючи в організаціях, навчальних за-
кладах Товариства, помітила одну особли-
вість: там, де керівник є людиною енергійною, 
творчою і вболіває за стан справ у колективі, 
там  вони йдуть добре.  Мені можуть запе-
речити, що це не завжди так. Згодна, оскіль-
ки ми, люди, інколи виявляємося безсилими 
перед обставинами. Як об’єктивними, так і 
суб’єктивними. Але якщо керівник не опус-
кає рук, а намагається розв’язати проблему, 
то, як правило, це йому вдається.

Знаю окремих керівників, які, вивівши 
свої колективи в число кращих, переста-
ють генерувати нові ідеї, лягають, як мо-
виться, на посади, дотягуючи до пенсії. Зі-
новій Миколайович не з таких. На початку 
90-х років, коли практично всі аналогіч-
ні заклади опинилися у вкрай скрутному 
становищі і йшлося про їхнє виживання,  
цей чоловік  робив усе можливе, щоб клуб 
продовжував розвиватись.

 - Очі страшаться, а руки роблять, - лю-
бив він повторювати, подаючи нову ідею і 
обговорюючи шляхи її реалізації з колегами. 
– Не можна жити одним днем: те, що нам за-
лишили наші попередники, маємо усіляко 
покращувати, щоб люди, які прийдуть потім,  
не згадували нас лихим словом. Якщо лю-

дина не рухається вперед, то вона з часом 
вмирає. Не фізично, а морально, перетво-
ривши життя в банальне існування.

Сьогодні Кам'янко-Бузький спортивно-
технічний клуб ТСО України – це 7 просто-
рих, обладнаних мультимедійними ситема-
ми навчальних класів, де слухачі вивчають 
правила дорожнього руху і матеріальну 
частину дивгуна, 5 легкових і один ван-
тажний автомобілі, автобус «Ікарус», 8 га-
ражів. Щороку тут готують сотні водіїв, на-
приклад, лише торік водійське ремесло 

опанували 516 чоловік.
Та з найбільшою гордістю Зіновій 

Миколайович розповідає про людей, 
з якими, як він каже, пощастило пра-
цювати. Це, зокрема,  викладачі Лап-
ка Ян Ярославович і Синицький Євген 
Дмитрович, які є ветеранами Товари-
ства і клубу, інструктори Ігор Сявко, 
Орест Позунь, бухгалтер Марія Пав-
лівна Кубіцька.

- При усьому бажанні не пригадаю ви-
падку, коли б хтось з них свідомо не ви-
конав мого доручення, - продовжує він. 
– В житті усіляке трапляється: недарма ж 
є прислів’я про коня, який, маючи чоти-
ри ноги, і то спотикається. Що вже казати 
про нас, людей? Якщо людина помилилася, 
щось не так зробила, не можна відразу її 
карати. Все має бути по людськи.

Саме за людяність і поважають свого 
керівника працівники цього СТК. А ще за 
готовність допомогти, дати добру пораду, 
вболівання за справи як усього колективу, 
так і кожного його члена.

У Зіновія Миколайовича прекрасна ро-
дина. Разом з дружиною, Уляною Василів-
ною,  виховали двійко дітей -  Ларису і 
Олега, який  працює у нього заступником. 
Має 3 онуків. Любомир живе і навчається 
в американському місті Чікаго, Ярослав – 
студент Національної Києво-Могилянь-
скої академії, наймолодший, Ярослав, за-
кінчує 11-й клас.

Зіновій Миколайович радий, що в ті, 
тепер вже далекі 60-ті роки, перейшов 
на роботу до оборонного Товариства. 
Адже працював і працює з чудовими 
людьми, справжніми патріотами Укра-
їни, робить все для її розбудови.

Тетяна Петрошевич

Ці слова є життєвим кредо Зіновія Гавришка – директо
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Ювілей

Молодою жінкою прийшла 
Люба до цього навчального 
закладу. Працевлаштовува-
лася завідувачкою складом. 

І цим здивувала багатьох знайомих, 
які вважали, що оборонне Товариство – 
це не для жінок. 

Потім керувала господарством, обі-
ймала посаду інструктора-методиста. Як 
розповідають її колеги, завжди вирізня-
лася сумлінним ставленням до виконан-
ня службових обов’язків, уміла знаходити 

шляхи вирішення проблем, причому не-
стандартні. Зважаючи на це, восени 1997 
року її призначили директором.

Ветерани клубу, які давно знають жінку, 
відзначають головну її рису: вболівання за 
справи колективу.

- Ще не посівши керівного крісла, 
Люба доходила до усіх проблем, - го-
ворить Микола Прийдун – колишній ди-
ректор клубу, який приймав її на робо-
ту. – А ще - придивлялася до старших 
колег, вчилася у них умінню працю-
вати з людьми, вирішувати питання, 
пов’язані з навчально-виробничою ді-
яльністю, не здогадуючись, що пере-
йнятий досвід неабияк знадобиться…

Відтоді, як Любов Олександрівна обі-
йняла керівну посаду, минуло 17 років. За 
цей час вдалося значно поліпшити робо-
ту навчального закладу. В усіх аспектах. 
Наприклад, значних змін зазнала матері-
ально-навчальна база: всі приміщення, на-
самперед навчальні класи, капітально від-
ремонтовано. Не забули, звичайно, і про 

технічне оснащення: аудиторії, де майбут-
ні водії опановують правила дорожнього 
руху, мають комп’ютери, інші сучасні тех-
нічні засоби, які дозволяють моделювати 
різні ситуації, що виникають на дорогах.

- Вивченню правил дорожнього руху ми 
приділяємо багато уваги, - каже пані Люба. 
– Ви ж подивіться на ті неподобства, що ко-
яться на дорогах! Провина за ДТП лежить 
в першу чергу на тому, хто її скоїв. Але не 
слід применшувати і роль викладачів ПДР, 
серед яких є і такі, хто не надто перейма-

ється ви-
к о н а н -
ням своїх 
обов’язків, 
і  л ю д и 
просто не 
о т р и м у -
ю т ь  п о -
трібних їм 
знань.

Г о р -
дістю ко-
лективу є 
Богдан За-
городний, 
Іван Ан-
тимис, які 
д е с я т к и 
років пра-

цюють у Бережанському СТК викладачами. 
Свій життєвий, професійний досвід вони 
передають молодшим колегам. До речі, 
син Богдана Михайловича Василь теж пра-
цює у цьому колективі.

З повагою відгукується Любов Бод-
нар і про головного бухгалтера Наталю 
Штуглинець.

- Наталя Михайлівна – надзвичайно гра-
мотний фахівець, - каже вона. – У нас ні-
коли не буває проблем з податковою, ін-
шими фіскальними органами.

Сьогодні до послуг тих, хто бажає 
«вивчитись на водія», 5 легковиків 
«Жигулі», 3 вантажівки, автобус, мо-
тоцикл та скутер, який все більше на-
буває популярності. Особливо у таких 
містах як Бережани: жителям не по-
трібно долати великих відстаней. Тож 
бажаючих отримати посвідчення на 
право керування ним вистачає.

У самих Бережанах сьогодні проживає 
18 тисяч громадян, а в районі – понад 
40 тисяч. Попри всі труднощі і негаразди 

сьогодення, насамперед фінансово-еко-
номічного забарвлення, бажаючих об-
завестись транспортним засобом тут до 
недавнього часу було багато. Але у Лю-
бові Олександрівни та її колег вистачає 
і конкурентів: на теренах Бережанщини 
працюють кілька структур, в стінах яких 
теж готують водіїв. Зачепивши цю тему, 
сподівався почути від Любові Олексан-
дрівни не дуже схвальні відгуки на їхню 
адресу. Та помилився.

- Нам, звісно, вигідніше, щоб поруч 
не було конкурентів: ми мали б більші 
прибутки, - говорить жінка. – Але ж кон-
куренція не дозволяє розслаблятись, 
змушує намагатись більш професійно 
працювати, пропонуючи людям кращі 
умови навчання. 

Від відповіді на запитання у кого ж во-
ни кращі, директриса дипломатично ухи-
лилася, зазначивши лише, що «бажаючих 
навчатись саме у очолюваному нею закла-
ді не поменшало».

Окрім підготовки водійських кадрів, 
тут не забувають і про інші завдання, ви-
значені статутною діяльністю усього на-
шого Товариства. Зокрема, про військо-
во-патріотичне виховання молоді, спор-
тивну роботу. Напередодні святкувань 
Днів Перемоги, визволення України, Тер-
нопільщини від німецько-фашистських 
загарбників Любов Олександрівна разом 
зі своїми колегами вітають ветеранів ві-
йни, даруючи їм квіти. Беруть участь і у 
вшануванні пам'яті Січових стрільців, які 
загинули в 20-ті роки, захищаючи рідну 
землю від більшовицької навали. А ще 
– організовують відвідини шкільною мо-
лоддю військової частини, яка дислоку-
ється у Бережанському районі.

При клубі діють кілька спортивних 
секцій, зокрема, авіамодельного спорту, 
організовуються змагання з футболу, во-
лейболу, стрільби з пневматичної зброї. 

Любов Боднар – член бюро обко-
му Тернопільського обласного коміте-
ту ТСО України, неодноразово заохо-
чувалась керівництвом. Сьогодні, ко-
ли Бережанському СТК виповнилося 
50 років, його колектив, маючи тако-
го керівника, з впевненістю дивиться 
в майбутнє.

Зіновія Кудрик,
член Національної спілки

журналістів України

жінкою прийшла
о цього навчального

технічне оснащення: аудиторії, де майбут-
ні водії опановують правила дорожнього

сьогодення, насамперед фінансово-еко-
номічного забарвлення бажаючих об

Так відгукуються про керівника Бережанського СТК 
Любов Боднар її колеги

олодоюю ж

ТТ
Л
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Наші партнери

Центр медичної реабілітації 
та санаторного лікування 
«Трускавецький» - один з кра-
щих санаторіїв відомого 

бальнеологічного курорту, розташовано-
го на Схилах Карпат, в 70-ти кілометрах  
від Львова. Заснований в 1940 року як Цен-
тральний військовий клінічний санаторій, 
в 2007-му змінює свою назву на сучасну, про-
понуючи відпочиваючим новий формат об-
слуговування та потужну лікувальну базу.

Розповісти про лікувальний заклад 
ми попросили людину, яка, мабуть, 
найбільше знає всі тонкощі тутеш-
нього життя-буття, адже майже вся 
її військова служба пов’язана з цією 
військовою частиною, начальника 
Центру полковника Вовчанського Ва-
силя Івановича: 

- Командування Центру медичної реа-
білітації та санаторного лікування «Труска-

вецький» пропонує Товариству сприяння 
обороні України співпрацю з лікування та 
оздоровлення ваших працівників. Центр 
є відомчою державною установою Мініс-
терства оборони України, в ньому прохо-
дять лікування та відпочинок різні кате-
горії відпочиваючих: військовослужбовці, 
службовці, пенсіонери та ветерани Зброй-
них Сил України, розвідки, СБУ, працівни-
ки суддівського корпусу, прокуратури та 
інших міністерств і відомств.

Наш Центр - спеціалізований лікуваль-
но-профілактичний заклад на 500 ліжок, 
розташований на 9 гектарах паркової зо-
ни біля водосховища та лісового масиву. 
Функціонує він цілорічно, має хорошу ма-
теріально-технічну базу, висококваліфі-
ковані кадри, багатий практичний досвід 
лікування хворих на сечокам’яну хворо-
бу, з хронічними запальними процеса-
ми нирок і сечовивідних шляхів, печінки, 
жовчного міхура та жовчовивідних шля-
хів, підшлункової залози, гінекологічними 
захворюваннями та розладами чоловічої 
статевої сфери. Головними лікувальними 
факторами є унікальна за своїми цілющи-
ми властивостями мінеральна вода «На-
фтуся» та природний мінерал – озокерит. 
Саме тому кожного року в Центрі оздо-
ровлюються та відпочивають тисячі чоло-
віків і жінок як з України, так і близького 
та далекого зарубіжжя.

Сучасна лікувально-діагностична база 
санаторію найбільша на курорті і дозволяє 
проводити, за необхідності, складні кліні-
ко-біологічні та імунологічні дослідження, 
рентгенологічне, ультразвукове і ендос-
копічне обстеження (фіброгастродуоде-

носкопія, ректоскопія), обстеження сер-
цево-судинної системи, головного мозку, 
печінки, нирок, нижніх кінцівок, надавати 
консультативно-лікувальну допомогу спе-
ціалістами (стоматолог, уролог, гінеколог, 
невропатолог, проктолог, гірудотерапевт).

Широко використовується озокерито-
лікування, мінеральні, хвойні, радонові, 
валеріанові, сірководневі, бішофітні ван-
ни; підводний душ-масаж, душ Шарко, цир-
кулярний і висхідний душі; зрошення ки-
шечника лікувальною мінеральною водою, 
відварами лікарських трав; гідроколоно-
терапія; мікроклізми з травами, масляні та 
медикаментозні; інстиляції лікарських пре-
паратів в сечовий міхур; гінекологічні зро-
шення та зрошення ясен мінеральною во-
дою; електропроцедури; інгаляції трав'яні, 
лужні, масляні; ароматерапія; озонотера-
пія; гірудотерапія (лікування п’явками); 
пресотерапія (антицелюлітна програма, 
лікування ожиріння); фітобочка; солярій; 
лікувальний масаж; урологічний масаж; 
психоемоційне розвантаження.

В Центрі функціонує відділення літо-
трипсії, яке оснащене апаратом фірми 
SIEMENS для проведення дроблення ка-
менів в нирках та сечоводах. Дроблення 
проводиться досвідченим лікарем, який 
пройшов стажування в Німеччині.

Оздоровчий комплекс передбачає за-
няття лікувальною фізкультурою, дієтич-
не харчування (3÷5-разове за системою 
замовлень). В їдальні нашого Центру три 
затишні зали, які обслуговують відпочива-
ючих в одну зміну.

Їдальня, спальні і лікувальний корпуси 
з’єднані між собою теплими переходами, 

пія ректоскопія) обстеження сер-
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що особливо зручно в холодну пору року. 
Для дозвілля відпочиваючих є клуб з біблі-
отекою, тренажерний зал, спортивні май-
данчики, тенісний корт. Організовуються 
пішохідні та автобусні екскурсії по істо-
ричних місцях Львівщини, Прикарпатсько-
го, Карпатського і Закарпатського краю.

У нас ви можете не тільки пролікува-
тись, але й гарно відпочити в комфорт-
них одно - та двомісних номерах, а також 

апартаментах типу «Люкс» за найнижчими 
цінами в Трускавці з видом на гори Карпа-
ти і водосховище. З вартістю санаторно-
курортних путівок можете ознайомитись 
з наведеного цінника. Вказана вартість 
одного ліжко-місця:

Двомісний номер (палата на 2-х чо-
ловік, умивальник, туалет та душ в но-
мері), корпус № 2 – 252 грн.

Кімната «А» (сумісний з двомісним 
номером умивальник, туалет та душ 
на два номери), корпус № 2 – 252 грн.

Покращений двомісний, всі умови: 
телевізор, холодильник, корпус №1,2 
-270 грн.

Одномісний покращений, всі умови: 
телевізор, холодильник корпус № 2 – 
297 грн.

Напівлюкс двомісний, всі умови: те-
лефон, телевізор, холодильник, корпус 

№ 2 – 333 грн.
Люкс двокімнатний двомісний, 

всі умови: телефон, телевізор, хо-
лодильник, корпус № 2, покращене 
харчування– 356 грн.

Одномісний люкс, всі умови: те-
лефон, телевізор, холодильник 
корпус № 1, покращене харчуван-
ня – 351 грн.

Люкс двокімнатний двомісний, 
всі умови: телефон, телевізор, хо-
лодильник, корпус № 1, покращене 
харчування– 369 грн.

Апартаменти двомісні, всі умо-
ви: телефон, телевізор, холодиль-
ник, корпус №2, покращене харчу-
вання - 459 грн.

Доплата за покращене харчу-
вання (за кожний день) – 25 грн.

Для дітей віком від 5 до 14 років, 
які прибули на лікування з батьками, 
надається знижка 20% від встанов-
леної вартості путівки, згідно кате-
горії номера.

Відпочиваючі, які оплатили комер-
ційну вартість путівок у одномісні та 
двомісні «люкси» корпусу № 1, дво-
місні «люкси» корпусу № 2, а також 
апартаменти корпусу № 2 харчуються 
у покращеному залі.

Основні профільні захворювання 
для лікування:

-захворювання печінки та жов-
чного шляхів: дискінезія жовчовивід-
них шляхів; хронічний холецистит; 
жовчекам'яна хвороба;

-постхолецистектомічний синдром; 
хронічний гепатит; хронічний панкреатит;

хронічний гастрит; виразкова хворо-
ба шлунку;

-захворювання нирок і сечовивідних 
шляхів: сечокам’яна хвороба; сечосольо-

вий діатез; хронічний пієлонефрит, цис-
тит, простатит;

-захворювання обміну речовин: цукро-
вий діабет І-ІІ типу легкого та середнього 
ступенів важкості; ожиріння І-ІІ ступеню 
аліментарна форма;

-супутні захворювання: порушення опо-
рно-рухового апарату; функціональні за-
хворювання нервової системи; хвороби 
серцево-судинної системи; хронічні гіне-
кологічні захворювання.

Не входять до вартості путівки такі лі-
кувальні процедури, як дроблення камін-
ня нирок і сечовивідних шляхів апаратом 
фірми SIEMENS (Німеччина), гірудотерапія 
(лікування п’явками), озонотерапія, пре-
сотерапія (антицелюлітна програма), фі-
тобочка, доріжка Кнайпа.

Подробиці можете з’ясувати за телефо-
нами: 

(03247) 5-10-67 – приймальне відділення
(03247) 5-15-23 – начальник Центру
(03247) 6-77-98; 5-13-91 – телефон - факс
Гостинно запрошуємо ваших співро-

бітників на лікування та відпочинок в 
Центр медичної реабілітації та санатор-
ного лікування «Трускавецький», який 
допоможе вам зміцнити своє здоров'я, 
залишить незабутні враження і найкра-
щі спогади. І наступного року знову по-
манить Вас в наш гостинний, привітний 
край, бо це запорука Вашого довголіття 
і міцного здоров'я!

Голова Товариства Віктор Тімченко:
-З цим санаторієм знайомий ще з 

тих далеких років армійської служби, 
коли після  складної хірургічної опе-
рації змушений був регулярно прохо-
дити лікування мінеральною водою 
Трускавця. З власного досвіду знаю, 
що завдяки наполегливості нового 
командира Василя Вовчанського в лі-
кувальному закладі проведена карди-
нальна реконструкція, створені на-
лежні умови для відпочиваючих. Нами 
досягнута домовленість щодо пільго-
вого лікування та відпочинку співро-
бітників і ветеранів ТСО України та 
членів сімей. Вважаю доцільним вико-
ристовувати цю можливість в якос-
ті заохочення, сплачуючи повну або 
часткову вартість путівки за раху-
нок підприємства, навчального закла-
ду. Особливо заслуговують на таку 
увагу ті наші колеги, які своєю неав-
тономною працею створюють імідж 
Товариства, забезпечують фінансову 
стабільність для виконання статут-
них завдань – викладачі, майстри та 
інструктори виробничого навчання 
водінню автомобілів.






