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Товариство сприяння обороні України, надаючи захисникам Товариство сприяння обороні України надаючи захисникам

Протягом кількох десятиліть Українське військо безжально обкрадали. І коли над краї-
ною нависла смертельна загроза,  воно,   голодне, роздягнене і  погано озброєне, виявилося 
не готовим до захисту держави.   Проте бліц-кріг, на який  сподівався Путін, приступаючи 
до  створення так званої Новоросії,  не вдався: Збройні Сили, інші силові структури оговта-
лися буквально за кілька місяців і почали очищати нашу землю від різношерстих покидьків, 
задурманених російською пропагандою.  Тоді він кинув  їм на допомогу армійські підрозділи, 
сотні  одиниць військової техніки, у тому числі і новітньої. 

Але  агресор отримав по зубах і змушений був зупинитись. Заслуга у цьому насамперед 
наших солдатів та офіцерів, добровольців, які теж взялися за зброю. Та коли б не пересічні 
українці, які з початком агресії почали гуртуватися і надавати всебічну допомогу силам ан-
титерористичної операції,  геополітична карта України могла би бути іншою. Не стоїть 
осторонь і Товариство сприяння обороні України.

Починаючи з березня 2014 року, відкрито центри вишколу на базі комплексу «Снайпер» і 
піонерського табору «Пролісок» у Борисполі. Під егідою Товариства  підготовлено  2 тисячі 
добровольців, більш як 50 наших інструкторів у військових частинах  та на полігонах про-
тягом 4-х місяців готують одночасно 12-15 тисяч вояків.

Зібрано більше 5 мільйонів волонтерських коштів та використано 390 тисяч гривень цен-
тралізованого фонду ТСОУ. Восени 2014 року створена школа безпілотних літальних апара-
тів, яка вже підготувала понад  100 фахівців. В травні 2015 року вперше в історії Збройних 
Сил відбувся випуск спеціалізованого підрозділу аеророзвідки для сил АТО.

У кабінеті  психологічної допомоги бійцям, котрі беруть участь в антитерористичній 
операції, їхнім рідним надано більш як 50 консультацій. Для підрозділів ЗС, інших військо-
вих формувань зібрано, придбано та передано матеріальних цінностей на більш як 2 міль-
йони гривень.

Активна видавнича діяльність – Кобзар, Біблія, плакати, газети, спецвипуск журнала ЦК 
ТСОУ, які були розповсюджені серед частин і підрозділів АТО.

« Буде треба – останню сорочку 
віддамо…»

Висловлюємо щиру подяку за нада-
ну матеріальну допомогу воїнам 
Збройних Сил України. Розуміння 
вами проблем нашого війська 

свідчить про високий патріотизм і активну 
життєву позицію оборонців Галичини, ще 
раз підтверджує єдність армії та народу.

Це – витяг з подяки, адресованої колек-
тиву Буського районного спортивно-тех-
нічного клубу, що на Львівщині. А надій-

шла вона від директора благодійної орга-
нізації «Небайдужі серця», яка опікується 
проблемами наших вояків на сході.

Таких подяк районні осередки, навчаль-
ні заклади Львівської обласної організа-
ції Товариства отримали чимало. Адже га-
личани-оборонці сприймають проблеми 
своїх захисників як власні. І роблять все 
можливе, щоб їх поменшало. Наприклад, 
голова Жидачівської районної організа-
ції Роман Підгірний і активіст Товариства 
Орест Сарляк виділили кошти на потреби 
армії, а за сприяння викладача місцевого 
СТК Олега Підгірного було придбано більш 
як на 3 тисячі гривень військової амуніції 
та продуктів харчування для вояків 128-ої 
гірсько-стрілецької бригади. Наслідуючи 
приклад колег, член бюро Жидачівського 
районного осередка Петро Панат придбав 
за 500 американських доларів прилад ніч-
ного бачення і передав його доброволь-
чому батальйону «Київська Русь».

Свій посильний внесок у збір та до-
ставку в зону антитерористичної опе-
рації харчів, одягу і військового споря-
дження роблять оборонці Сокальського, 
Радехівського, Пустомитівського РСТК, Ло-
патинської і Турківської автошкіл.

- Буде потрібно – останню сорочку від-
дамо бійцям, - каже голова Львівської об-
ласної організації ТСОУ полковник у від-
ставці Василь Хамула. 

З ним цілком згоден інший полковник - 
голова черкаських оборонців Микола Са-
мойленко, який армійській службі віддав 
десятки років життя, проходячи її в бойо-
вих частинах. Тож добре розуміє, що сол-
дат, кинутий напризволяще, не воюватиме 
як слід. Тому спільно з колегами активно 
долучився до благодійницької діяльності.

- Ми відновили для військових близько 
50 автомобілів, перерахували на потре-
би армії одноденний заробіток, а також 
понад 40 тисяч військового збору, - гово-
рить Микола Олександрович. – Сьогодні 
на Донбасі дислокується батальйон тери-
торіальної оборони «Черкаси», у якому 
служать наші земляки. Їм передали майже 
40 найменувань автомобільного майна. В 
автошколах, спортивно-технічних клубах 
Черкаської оборонної організації підго-
товлено з числа військовозобов’язаних 
десятки водіїв.

Бойова готовність підрозділів, їх спро-
можність виконувати завдання залежать 
не лише від озброєння і технічного осна-

Благодійність

Кіровоградські оборонці - волонтери
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країни посильну допомогу, пришвидшує перемогу над ворогом  країни посильну допомогу пришвидшує перемогу надд ворогом

щення, а й від медичного забезпечення. 
Тому передали в район АТО чимало джгу-
тів для зупинки кровотечі, ліків, носилки, 
не забувши і про харчі. 

Буквально з перших днів антитерорис-
тичної операції Рівненська оборонна ор-
ганізація активно допомагає Українському 
війську. Зокрема, рівненчани перерахува-
ли місцевому військовому госпіталю, де лі-
куються і проходять реабілітацію поране-
ні, близько 30 тисяч гривень, купують для 
бійців самооборони пальне. Працівники 
Козинської автошколи організували збір 
благодійних коштів для земляків, які пере-
бувають на Донбасі, а на рахунок Радзиви-
лівського районного оборонного осеред-
ку надійшло понад 260 тисяч гривень. На 
них придбали і відправили військовикам 
45 бронежилетів, 25 камуфляжів, 30 пар 
взуття, 2 тепловізори, 10 пар наколінників 
та кілька окулярів нічного бачення. 

Колектив Дубенського спортивно-тех-
нічного клубу перерахував одній з військо-
вих частин, задіяних в антитерористичній 
операції, 9 тисяч гривень, а працівникам 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 
придбали 3 рятувально-захисні костюми.

- Сьогодні в Україні немає жодного регіо-
ну, вихідці з якого не зазнавали б поранень 
і не гинули, захищаючи Україну, - говорить 
помічник голови Рівненської обласної ор-
ганізації Товариства Василь Рудика. – Наш 
край - не виняток. Тому зібрали 30 тисяч 
гривень і передали їх родинам полеглих. 
Сподіваюсь, ця допомога хоч трішки спри-
яла у вирішенні їхніх проблем.

За словами керівника херсонських обо-
ронців Івана Сабадаша, сьогодні як ніколи 
Товариство повинно довести суспільству, 
що працюють тут справжні патріоти, а сло-
ва «сприяння обороні» наповнені конкрет-
ним змістом.

- Не так давно ми відзначили день Пе-
ремоги у Другій світовій війні, - каже Іван 
Васильович. – І хоча живемо в іншій країні, 
але повинні за взірець брати наших попе-
редників із Тсоавіахіму, які зробили вели-
чезний внесок у перемогу над ворогом.

Погляди керівника поділяють і його коле-
ги. Тому капітально відремонтували і допра-
вили до військових підрозділів 10 автомобі-
лів різної модифікації, чимало іншого майна, 
необхідного нашим захисникам. 

Незважаючи на дефіцит коштів, фінансо-
во підтримали вояків АТО, зокрема, Анатолія 

Чорного, Геннадія Глінкі, Сергія Терещенка, 
Леоніда Михайлова, Миколу Ващука та їх-
ніх бойових побратимів. Всі вони отримали 
від Голопристанської автомобільної школи 
грошову винагороду. Каховська автошкола 
надала матеріальну допомогу екіпажу вій-
ськового катера «Нова Каховка», а також 
забезпечила перевезення учасників анти-
терористичної операції і їхніх родин на ба-
зу відпочинку, що у Миколаївській області.

Фінансові можливості осередків Това-
риства обмежені, особливо сьогодні. Про-
те немає жодної організації, яка б залиши-
лася байдужою до Збройних Сил, які стри-
мують на Донбасі агресора. 

 Голова Полтавської обласної органі-
зації Василь Василенко не бачить у цьому 
чогось героїчного.

- Герої – на Донбасі, де щодня ризику-
ють своїми життями, - каже Василь Івано-
вич. – А ми повинні допомагати їм у борні 
з ворогом. Тому на базі нашого навчаль-
ного центру провели підготовку близько 
шестисот чоловік з військово-тактичної та 
вогневої підготовки, які входять до складу 
спеціальних підрозділів «Полтава», «Дні-
про»,  «Азов».

Окрім цього, забезпечили харчуванням 
учасників зборів, у яких брали участь офі-
цери-керівники військових комісаріатів та 
армійських частин.  Полтавські оборонці 
активно підтримують Збройні Сили, МВС, 
батальйон теріторіальної оборони області 
матеріально-технічними засобами.

– Ми переконані, що так повинен чи-
нити кожен громадянин, який має змо-
гу допомогти Українському війську за-

хистити рідну землю, – говорить Василь 
Іванович.

У рамках співпраці Одеської обласної ор-
ганізації Товариства і Міністерства оборо-
ни для ЗС підготовлено понад 30 водіїв, під 
час проведення часткової мобілізації для 
оповіщення людей, перевезення вантажів 
оборонці надають автомобілі, пальне. Для 
потреб поранених, які лікуються у військо-
во-медичному клінічному центрі Південного 
регіону, придбано діатермокоагулятор, інше 
медичне устаткування. Одесити придбали 
для бійців бронежилети загальною вартістю 
більш як 20 тисяч гривень і навіть організу-
вали їх перевірку на міцність. 

 Волонтери часто скаржаться на відсут-
ність приміщень, де можна було б складу-
вати зібрані речі, продукти. Існує ця про-
блема і на Миколаївщині. Тому місцеві обо-
ронці надають їх, а також допомагають у 
виготовленні продукції, потрібної в районі 
бойових дій, зокрема, маскувальних сіток.

В активі Кіровоградської оборонної ор-
ганізації теж багато добрих справ. Напри-
клад, придбання медикаментів, спальних 
мішків, паливно-мастильних матеріалів, 
наметів, генераторів, аптечок для першої 
медичної допомоги. Колектив зразкової 
Олександрійської автошколи надав бла-
годійну допомогу екіпажу середнього де-
сантного корабля «Кіровоград».

Розповідаючи про внесок оборонців 
України в перемогу над ворогом, не можна 
не згадати і тих з них, хто зі зброєю в руках 
відстоює державний суверенітет і територі-
альну цілісність своєї країни. Це, зокрема, 
майстер виробничого навчання Берегомет-

Картопля для захисників України
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ського політехнічногоо технікуму, що на Бу-
ковині, А. Гешко, директор Чернівецької ав-
тошколи О. Дишкант, а також голова Путиль-
ської районної організації Микола Попюк.

Микола Лобушко, який очолює сум-
ських оборонців, давно відомий своєю 
енергією, цілеспрямованістю, ентузіазмом 
у вирішенні багатьох проблем. Звичайно, 
коли мова зайшла про посильну допомо-
гу воякам, які протистоять ворогу, Микола 
Григорович відразу підтримав цю акцію. 
На розрахунковому рахунку Недригай-
лівської районної оборонної організації 
акумулюються кошти від приватних під-
приємців, сільських рад, приватних осіб, 
які використовуються для придбання об-
мундирування, засобів індивідуальногоо 
захисту, медикаментів.

Сьогодні в кожному регіоні країни ак-
тивно діють благодійні фонди, які опікують-
ся нашими вояками. Тож оборонці Сумщи-
ни налагодили з тими з них, які працюють 
на теренах області, зв'язки. Зокрема, Шост-
кінська автошкола співпрацює з фондом 
«Рідне місто – Шостка», а працівники Ле-
бединськогоо СТК допомагають воякам з 
блокпосту, що розташовується неподалік 
села Михайлівки.

Сьогодні в Україні налічується понад 
мільйон біженців – людей, які через ві-
йну, що постукала у їхні домівки, змуше-
ні були залишити їх. Є вони і на Сумщині. 
Тож оборонці намагаються хоч якось по-
сприяти у розв’язанні їхніх проблем, зо-
крема, у працевлаштуванні, пошуку соці-
ального житла.

ЛЮДИНА СИЛЬНА НАСАМПЕРЕД 
ДУХОМ

Історія знає безліч прикладів, коли до-
бре озброєні окупанти несли величезні 
втрати і врешті решт терпіли поразки від 
армій, які поступалися їм у озброєнні та ви-
школі. Тому, що протистояли їм люди, які 
воювали за рідну землю, а не захоплюва-
ли чужі території. 

Сьогодні, коли українці протистоять 
не лише усілякій нечисті, що взялася за 
зброю, а й путінській Росії, патріотичне 

виховання громадян, насамперед моло-
ді, має особливе значення. Адже доля 
України залежить саме від людей, гото-
вих грудьми стати на її захист. Це чудово 
розуміють і в осередках оборонного То-
вариства. Їх активісти беруть участь в за-
ходах, присвячених вшануванню пам'яті 
загиблих на сході, організовують зустрічі з 
вояками, які приїздять у відпустки. Напри-
клад, представники Тернопільської облас-
ної оборонної організації брали участь у 
вшануванні пам'яті бійців Віктора Гурня-
ка, Ореста Квача. 

 - Коли юнак чи дівчина дізнаються 
про події на Донбасі не лише з телевізо-
рів, шпальт газет, а й від безпосередніх 
їх учасників, то краще орієнтуються в си-
туації, - впевнений голова обласного То-
вариства Анатолій Новгородський. – То-
му хлопців, які приїздять у відпустки чи 
звільнюються з війська, ми запрошуємо 
на зустрічі з молоддю.

У Тернополі щосуботи проводяться вій-
ськово-патріотичні вишколи «Захисти свій 
дім», учасники яких отримують теоретич-
ні знання і практичні навички з основ вій-
ськової справи, екстремальної медицини 
та психології. 

На базі Червоноградської автомобільної 
школи, що на Львівщині, відбувся вишкіл, 
під час якого молоді жителі району розби-
рали і збирали автомат Калашникова, вчи-
лися застосовувати гранати, з ними прове-
ли заняття з тактики стрільби.

Куратором військово-патріотичної ро-
боти у цьому регіоні донедавна був заступ-
ник начальника управління військово-па-
тріотичної роботи та сприяння територі-
альній обороні ЦК ТСО України у Львівській 
області Микола Пляскін. Нещодавно Мико-
ла Сергійович відбув у район бойових дій. 
Добровольцем…

Кіровоградські оборонці завжди беруть 
участь в церемоніях прощання з полегли-
ми на неоголошеній війні земляками, від-
критті пам’ятних дошок на їхню честь: на 
сході свої молоді голови поклали близько 
130 вихідців з Кіровоградщини…

Коментар Голови ТСО 
України Віктора Тімченка:

- У нашого народу з давних 
давен існує добра традиція 
допомагати своїм захисникам. 
Згадаймо боротьбу Богдана 
Хмельницького проти польської 
шляхти, коли селяни не шкодували 
козакам останньої крихти хліба.

А роки Другої світової 
війни? Жителі  звільнених 
від гітлерівців міст і сіл, 
зустрічаючи Радянську армію, 
теж ділилися з бійцями хто 
чим міг. Партизанський рух 
на українських землях, як 
зізнавалися в післявоєнні 
роки Ковпак, Федоров та інші 
ватажки загонів народних 
месників, був би неможливим 
без всенародної підтримки.

Сьогоднішні події на сході 
України ще раз переконливо 
довели, що військо і народ – 
єдині. У нашому Товаристві 
працюють люди, різні за віком, 
віросповіданням, політичними 
поглядами. Проте всі ми 
єдині у прагненні допомогти 
Українському війську визволити 
рідну землю від російсько-
терористичних банд, домогтися 
миру і спокою на Донбасі. 

Наші люди, маю на увазі 
насамперед працівників, 
активістів Товариства, надаючи 
посильну допомогу армії, 
діють не з примусу, а щиро, 
за покликом сердець. І за це я 
усім вам широ вдячний!

Під час практичних занять з водіння
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На передньому краї 

Події останнього року змінили 
звичну для нас географію - 
Україна тепер закінчується 
на кордоні з Кримом, а на сході 

з’явились не визнані світом так звані 
ЛНР і ДНР. Тимчасово. Проте ті райони 
Луганської області, які залишились під 
контролем української влади, живуть 
своїм життям. Незважаючи на скрут-
не фінансове становище, в умовах фак-
тично воєнного часу навчальні заклади 
ТСО України не тільки здійснюють ста-
тутну діяльність, але й допомагають 
військовикам, вимушеним переселен-
цям, сім’ям членів антитерористичної 
операції, беруть участь у військово-
патріотичному вихованні молоді. 

Так, у Сєвєродонецькій автошколі прово-
дять безкоштовно заняття з водіями підроз-
ділів, задіяних в АТО, передали спеціальній 
роті міліції з Кіровоградщини вантажний ав-
томобіль Урал-43202. В березні на автодромі 
наші фахівці провели тренінг водіїв ОБСЄ на 
їхньому транспорті. Постійно надається до-
помога запасними частинами зі складу авто-
школи 39-й окремій механізованій бригаді 
Збройних Сил України, батальйону «Айдар» 
та іншим підрозділам Українського війська. 

Не скажу, що сьогодні нам живеться за-
можно. Ні. Адже та ситуація, що склалася у 
нашому краї з початком бойових дій, вкрай 
негативно вплинула на прибутки, які рані-
ше отримували від підготовки водіїв, інших 
фахівців для економіки держави. Та всі ми, 
оборонці, розуміємо, що у складний для 
країни час потрібно ділитись зі своїми за-
хисниками останнім шматком хліба. Як це 
було в роки минулої війни. Тому, окрім тієї 
скромної допомоги, про яку я сказав вище, 
виділили одній із силових структур, задія-
них в АТО, 3 000 гривень для ремонту авто-
транспорту. У зимовий період взяли участь 
у розквартируванні особового складу ар-
мійського підрозділу і частково оплатили 
комунальні платежі за місцем їхнього про-
живання. Автомобілі групи «А» в автошколі 
збережено всі, а затрати щодо їх зберігання, 
охорони та розшуку викрадених бойовика-

ми 7 автівок лягли фінансовим тягарем на 
наш колектив. На даний час вся техніка, а це 
21 одиниця, передана до ЗС України згідно 
нарядів. Колектив автошколи за власної іні-
ціативи прийняв рішення про безкоштовну 
підготовку водіїв з числа учасників антите-
рористичної операції та членів їхніх сімей, 
теж взявши на себе всі витрати.

Сєвєродонецький спортивно-технічний 
клуб, де директором Бєлінський Г.М., без-
коштовно підготував для армії трьох воді-
їв, а для шести вояків провів додаткові за-
няття, витративши на це 7 500 гривень. На 
ремонтній базі СТК безкоштовно ремон-
туються автотранспортні засоби обласної 
військово-цивільної адміністрації, баталь-
йону «Луганськ-1» та інших силових струк-

тур, на що асигновано близько 
16 000 гривень. 

Міський спортивно-техніч-
ний клуб міста Рубіжне, яким ке-
рує Гладська Н.П., безкоштовно 
перепідготував двох вояків на 
категорію «Д», «Д1», «С1Е», «СЕ» 
та надав послуги з навчання во-

дія транспортних засобів категорії «В» члену 
сім’ї їхнього побратима. У цьому колекти-
ві зібрали продукти харчування, панчішно-
шкарпеткові вироби військовим, які несуть 
службу на блокпосту у селі Новоахтирка, що 
у Новоайдарському районі. 

Працівниками Троїцького РСТК ТСО Укра-
їни, який очолює Кодацький О.Ф., зібрано і 
передано нашим солдатам і офіцерам сіль-
госппродукцію, зимовий одяг, перерахова-
но 2 400 гривень військового збору та 150 
до фонду милосердя. 

Новоайдарським СТК, керівник Сазонов 
В.М., за І-е півріччя 2015 року безкоштовно 
навчено вісім водіїв з числа тих, хто відсто-
ює нашу державність. Для 3-х вимушених 
переселенців вартість навчання знижена 
на 50 відсотків, в стінах клубу проходять 
підготовку три учасники бойових дій з міс-
та Щастя та п’ять переселенців з окупова-
ної бойовиками території. Цей навчальний 
заклад брав участь в підготовці та прове-
денні військово-патріотичної гри «Джура», 
переможці якої були відзначені грамота-
ми та цінними подарунками ТСО України.

Кремінський РСТК, директор Бабушкін 
В.В., перерахував у районний Фонд небай-
дужих громадян тисячу гривень. Крім цьо-
го, надано грошову допомогу сім’ї військо-
вослужбовця АТО, члена Товариства Бажо-
ва С.В., у розмірі 2 000 гривень.

Біловодський РСТК, очолюваний Лопаткі-
ним Г.П., виділяє у розпорядження військового 
комісара автомобільну техніку для вирішення 
невідкладних питань, неодноразово допома-
гали і пально-мастильними матеріалами. 

Сьогодні на територію, підконтрольну 
українській владі, прибувають люди, які не 
бажають жити у так званих ДНР і ЛНР. Зали-
шившись без даху над головою, роботи, їм 
складно адаптуватися до нових реалій. На-
самперед тим, у кого тут немає ні рідних, ні 
близьких. Тож наші оборонці намагаються 
допомагати їм у розв’язанні проблем, на-
самперед соціального забарвлення.

У нас функціонують органи влади, вій-
ськові комісаріати, які виконують покладе-
ні на них обов’язки, зокрема, щодо обліку 
військовозобов’язаних, мобілізації їх до ЗС, 
інших силових структур держави. У них теж 
проблем стільки, що хоч греблю гати, оскіль-
ки протягом багатьох років на військкома-
ти ніхто не звертав уваги. Тож і їм протягує-
мо руку допомоги. Наприклад, Білокуракін-
ський районний спортивно-технічний клуб, 
яким керує Усов В.І., безкоштовно виділяє 
автомобілі для службових потреб, бере ак-
тивну участь у військовій підготовці мобілі-
зованих та добровольців з числа водіїв, на-
даючи в користування приміщення, облад-

нання і техніку. Працівники СТК та активісти 
Товариства відвідують військовиків у місцях 
їхньої дислокації, а також вимушених пере-
селенців, вивчають їхні потреби і надають 
необхідну допомогу - були зібрані та пере-
дані харчі, засоби гігієни, одяг для воїнів АТО, 
надана грошова допомога сім’ям вояків АТО. 

Ми вважаємо своїм святим обов’язком 
надавати посильну допомогу Українській 
державі і її війську у ці непрості для них, 
усіх нас, дні. Лише спільними зусиллями 
переможемо ворога!

Представник ЦК ТСО України , 
директор Сєвєродонецької АШ ТСОУ 

Геннадій Марченко   
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Ми переможемо
Історія знає безліч прикладів, коли армії, гірше озброєні і обмундировані, перемагали ворога. 

Згадаймо 300 спартанців, які на чолі з царем Леонідом стали насмерть проти ворожої армії, яка 
мала значну перевагу у живій силі та озброєнні. 

 На початку минулого століття військо Юзефа Пілсудського, захищаючи Польщу від більшовиків, вщент 
розбило армію більшовика Тухачевського. Майже через 60 років Радянський Союз спробував «захистити 
завоювання квітневої революції» у Афганістані. Але, втративши близько 15 тисяч вбитими і десятки 
тисяч пораненими, через 9 років змушений був вивести війська.

Події, наведені вище, відбувалися в різних країнах, за різних геополітичних умов і в різні часи. Проте 
є один чинник, який їх об’єднує: високий моральний дух солдатів – оборонців рідної землі. Саме він сприяв 
їхній перемозі над сильнішим ворогом.

Путінська Росія витрачає чималі кошти, допомагаючи бойовикам і людьми, і технікою. Протистоять 
їм солдати й офіцери Українського війська - люди різних професій, віку, кожен з них по своєму бачить 
мабутнє України. Та усіх їх об’єднує жага до свободи, жити у своїй Українській державі, а не почуватися, як 
їхні діди й батьки, «молодшими братами». 

24 серпня - День Незалежності України

М р м м
З

«ОСЬ ДЕ, ЛЮДЕ, НАША СЛАВА…»

Ярослав Іващенко – сільський 
механізатор - готувався до 
посівної. Та вивести в поле ста-
левого коня не вдалося: на по-

чатку квітня призвали до армії. Служити 
випало у 95-й десантній бригаді. Після 
кількох тижнів перепідготовки колишній 
тракторист у складі сформованого з таких 
же «партизанів» підрозділу відправився на 
східні рубежі України.

- Там ми супроводжували колони, 
несли службу на блокпостах, «розки-
даних» по Луганській та Донецькій об-
ластях, - розповідає хлопець. – Якось 
надійшло повідомлення про можливе 
захоплення бойовиками одного з них. 
За наказом командування була сфор-
мована мобільна група, яка миттєво 
вирушила на допомогу однополчанам. 
Напад ми відбили, але потрапили під 
обстріл «Градів». 

 Осколки одного з них поранили Ярос-
лава у голову, та він не залишив позиції, 
допомагаючи побратимам стримувати 
натиск «сепарів». Президент України Пе-
тро Порошенко нагородив відважного 
бійця орденом «За мужність». 

…Навесні минулого року майор 
медичної служби Борис Андронатій  
повернувся додому. З Косово, де у 
складі українського контингенту ви-
конував миротворчу місію.

 Не встиг відпочити, як медична 
рота 24-ої окремої механізованої бри-
гади, якою він командував, у складі 
з’єднання відбула на Донбас. І  сьо-
годні, коли мова заходить про ті три-
вожні дні, не може спокійно розпові-
дати про побачене і пережите там. А 
згадати є що, хоча ні він, ні його під-
леглі не обороняли і не звільняли міс-

та й села цього краю, а їхньою зброєю були 
не автомати і набої до них,  а скальпелі та 
перев’язувальні матеріали.

Їхній медпункт  знаходився неподалік 
населеного пункту Зеленопілля, що на Лу-
ганщині.  Влітку 2014-го, коли наші частини 
потрапили в оточення, медики від втоми 
валилися з ніг. Адже працювали фактич-
но цілодобово, надаючи допомогу поране-
ним та контуженим бійцям і командирам. 
Не лише своєї частини, а й інших – допо-
магали усім, хто цього потребував. Борис 
Андронатій у бригаді був єдиним кадро-
вим офіцером-медиком: з майже 30 лікарів 
і медичних братів  – 27 
мобілізованих.  Але про 
своїх колег  відгукується 
з великою повагою. 

 - Дехто з них навіть 
в армії не служили, але 
поводилися як справ-
жні герої, - каже офіцер. 
– Наприклад,  Арсеній 
Бунс працював лікарем-
травматологом у Ново-
явірівській райлікарні,  
Ростислав Волощук – на 
кафедрі Львівськогоо 

медуніверистету, а старші  солдати  Тарас 
Стельмах і Павло Коваль - фельдшерами.

…Над бригадним медпунктом майорів 
прапор, який нагадував, що тут рятують 
поранених і, згідно міжнародного гумані-
тарного права, він не підлягає обстрілам. 
Проте це не зупиняло терористів. Тож він 
згорів. Але буквально за кілька хвилин до 
цього Борис Андронатій з лейтенантом 
Василем Грушецьким встигли винести і 
сховати в бліндажі ящики з протишоко-
вими препаратами і перев’язувальними 
матеріалами: це було все, що залишилося 
від медпункту. Наступного дня, 12 липня, 
їм скинули з літака медикаменти. 

- Я і досі не знаю прізвища пілота, 
який це зробив, - каже офіцер. – Але ду-
же вдячний йому за це, бо ті ліки допо-
могли врятувати десятки людських жит-
тів. Не забуду і екіпаж вертольоту, який, 
незважаючи на щільний вогонь, про-
рвася до нас і евакуював 12 важкопора-
нених бійців до військового госпіталю.  
Під «Градами» і мінами. Скільки житиму, 
стільки й пам’ятатиму своїх колег – ліка-
рів, фельдшерів, які під вогнем ворога 
рятували людські життя.

Президент України Петро Порошенко
нагороджує Ярослава Іващенка

Борис Андронатій (в центрі) з бойовими побратимами
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Бойові побратими Андронатія розпові-
дають про нього не лише як відмінного ліка-
ря, а й мужнього офіцера, порядну людину.

- Сьогодні Борис не любить згадувати 
про події, учасником яких був, - каже за-
ступник командира зенітно-ракетного ди-
візіону майор Олександр Шапоренко. – А 
розповісти йому є про що, бо разом з ін-
шими медиками надав допомогу сотням 
військовослужбовців, багатьох з них про-
оперувавши. Наприклад, мого друга Ана-
толія, який дістав важке поранення і мав 
сильну кровотечу, від якої міг померти. Зу-
пинивши кров і надавши першу допомогу, 
Борис відправив його до лікарні, де його 
успішно прооперували. Там йому сказали, 
що своїм життям має завдячувати тому, хто 
надавав першу допомогу.

 - Наших медиків довго згадуватимуть 
і бійці, і командири, - говорить сержант 
Сергій Мороз. – Бо допомогу вони нада-
вали на вищому рівні. До речі, начальник 
медичного пункту  виїзджав, коли в цьому 
виникала необхідність,  на передній край, 
для надання допомоги  військовикам ін-
ших частин.

Офіцерську кар’єру лейтенант Олек-
сандр Чорпіта розпочав влітку 2013 ро-
ку. Командиром інженерно-позиційного 
взводу 95-ої аеромобільної бригади ви-
сокомобільних десантних військ.

…Весна 2014-го. В Криму з’являються 
перші «зелені чоловічки», а згодом стає 
«гаряче» і на Донбасі. Лейтенант Чорпіта 
готовий відбути на схід і боронити рубе-
жі своєї країни. Але як людина військо-
ва чекає наказу. Згодом його взвод, на-
решті, відправляють у Херсонську об-
ласть. Там, на кордоні між материковою 
Україною і півостровом, вони споруджу-
ють укриття для особового складу, інші 
об’єкти, потрібні для відбиття можливо-

го вторгнення ро-
сійської армії. Че-
рез кілька тижнів 
десантників пере-
кинули у Донецьку 
область. 

П е р е бу в а юч и 
на Донбасі, разом з 
бійцями взводу ви-
їжджав на розміну-
вання, знешкоджу-
вав мінні загоро-
дження, розтяжки 
і фугаси, коли від 
одного необереж-
ного чи неправиль-

ного руху залежало не лише його життя, а 
й тих, хто поруч: сапер помиляється лише 
один раз. Знищували й артилерійські сна-
ряди, міни, які не вибухнули. В такі хвили-
ни лейтенант не раз згадував добрим сло-
вом своїх викладачів, які читали 
лекції і проводили практичні на-
вчання, озброївши його міцними 
знаннями і навичками, які неза-
баром стали в нагоді. В своїх ді-
ях, вчинках молодий офіцер не 
вбачає нічого героїчного.

- Я виконував буденну роботу, 
нічим не вирізняючись серед од-
нополчан, - каже він. – Мої побра-
тими щодня ризикували своїми 
життями, несучи службу на блок-
постах і потрапляючи під обстрі-
ли «Градів» і «Ураганів», супро-
воджуючи конвої та проводячи 
розвідку, а ми, як мовиться, вели 
тиху війну. 

Олександр – людина скромна, навіть 
сором’язлива. Тому промовчав, що завдя-
ки його «тихій війні» було врятовано не од-
не солдатське життя: адже десятки, сотні 
мін, поставлених бойовиками на високому 
професійному рівні, але виявлені сапера-
ми, покалічили б, а то й відібрали життя у 
багатьох бійців. 

... Отримавши в один із липневих днів 
наказ, сапери виїхали у район одного з 
населених пунктів, де належало знищи-
ти мінну ділянку, виставлену бойовиками 
та поставити протитанкові загороджен-
ня. Після того, як це завдання було ви-
конане, він, щоб не наражати підлеглих 
зайвий раз на небезпеку, відправив їх у 
безпечне місце, а сам залишився, щоб 
привести загородження у бойове поло-
ження. Коли закінчував останні приго-
тування, бойовики відкрили по ньому 

вогонь. Автоматна черга прошила Олек-
сандру ноги, але він не випустив з рук 
зброї, діждавшись підмоги бійців, які і 
евакуювали його.

За мужність і героїзм, проявлені під час 
захисту рідної землі, лейтенант Олександр 
Чорпіта нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького 3-го ступеню. Його муж-
ньому десантнику вручив особисто пре-
зидент України Петро Порошенко. 

ДОБРОВОЛЬЦІ
Серед захисників Батьківщини є багато 

людей, яких ніхто не призивав до армій-
ських лав. Вони добровільно прийшли до 
військових комісаріатів. Я особисто знаю 
багатьох таких легенів, які навіть власним 
коштом придбали бронежилети, кевларо-
ві шоломи.

Наприклад, дізнавшись про рішення 
Івана Сотника йти на неоголошену війну, 
рідні, друзі почали відмовляти його. Але 

чоловік не звик міняти своїх рішень. Пе-
ребуваючи в районі антитерористичної 
операції, разом з однополчанами звіль-
няв населені пункти од ворога, не раз і 
не два потрапляв під обстріли «Градів» і 
«Ураганів». Він вважав, що Бог і доля бе-
режуть його. Але куля покидька-снайпе-
ра все ж знайшла солдата. Вторгнення 
російських військ на територію України 
чоловік переживав як власну трагедію. 
Ось який запис він зробив у «Фейсбуці» 
незадовго до смерті:

«Якщо ти думаєш, що у твоєму місті ти-
хо, а значить, у твоєму світі немає війни – 
ти помиляєшся. Якщо ти сидиш у костюмі 
хіпі-пацифіста і проблеми тебе не хвилю-
ють – це до першого загиблого друга, до 
першого трауру по знайомих, до першої 
повістки, до першого вибуху на зупинці у 
твоєму місті…»

Андрій Гаврилюк

Олександр Чорпіта
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Андрія Гаврилюка я знав більше десяти 
років. Зустрічалися, розмовляли на різні 
теми. Влітку минулого року, нікому не ка-
жучи і слова, пішов до військового комі-
саріату і теж попросився до війська. Че-
рез кілька тижнів він – у складі одного з 
десантних підрозділів - воював на сході. 
Під час відпустки, пам’ятаю, випадково зу-
стрілися. На запитання як там, під вогнем 
ворога, відповів:

- Буває страшно, але комусь потрібно бути…
Через свою вроджену скромність він не 

сказав мені, що разом з іншими кіборгами 
боронить Донецький аеропорт. Не знали 
про це і рідні, яким говорив, що йому ні-
чого не загрожує. 

- Ми постійно знаходилися під обстрі-
лами, але Андрій ніколи не втрачав опти-
мізму, - розповідає його бойовий побра-
тим Олег Кілок. – Вечорами любив мріяти 
про той день, коли звільнимо Донбас, ді-
лився планами на майбутнє. А ще – згаду-
вав матір, сестру.

В один із зимових днів бойовики вирі-
шили влаштувати нашим бійцям «варфо-
ломіївську ніч», протягом кількох годин 
накриваючи їх вогнем «зі всього, з чого 
тільки можна було», як згадують сьогодні 
хлопці, яким пощастило уціліти: по тер-
міналу гатили «Гради», гармати, міномети 
і навіть танки. А коли вони затихали, то 
бойовики , пускаючись на хитрощі, нама-
галися не лише підійти ближче, а й про-
никнути всередину. Та щоразу наражали-
ся на вогонь наших бійців, у тому числі і 
гранатометника Гаврилюка. Коли у Андрія 
скінчилися боєприпаси до гранатомета, 
він узяв до рук кулемета. І загинув з ним 
в руках: вже мертвому покидьки зробили 
ще й контрольний постріл у голову. Бійці 
розповідали, що «Андрій, тяжко поране-
ний, до останнього подиху «поливав» бо-
йовиків вогнем». 

Подолянин Віталій Борденюк працю-
вав заступником селищного голови Вап-
нярки Вінницької області. Побачивши, як 

терористи захоплюють міста і села Донба-
су, пішов до військкомату. Воювати випус-
книку медучилища випало у складі 72-ої 
механізованої бригади. Але не за військо-
во-обліковою спеціальністю, а…сапером! 
Про пережите Віталій не розповідає, але 
орден Богдана Хмельницького є кращим 
свідченням того, як він захищав рідну зем-
лю. Приїхавши у Вапнярку, Борденюк роз-
рахувався за місцем роботи і вирішив зно-
ву… повернутись на війну: сьогодні він 
продовжує боронити рідну землю.

Буковинець Владислав Трепко, навчаю-
чись в інтернатурі за спеціальністю «хірур-
гія», мав право на відстрочку. Проте, коли 
отримав повістку, не став відхрещуватись 
од армії. Головною зброєю Влада був не «ка-
лаш», а хірургічний скальпель. На його ра-
хунку десятки врятованих людських життів. 
Сам же не врятувався: під час гранатомет-
ного обстрілу дістав смертельне поранення.

Сьогодні, коли над країною нависла смер-
тельна небезпека, до війська йдуть і офіцери, 
які давно зняли погони. Віктор Юшко – один з 
них. Свого часу командував артилерійською 
батареєю у полку, який дислокувався у Фас-
тові. Звільнившись, зайнявся підприємниць-
кою діяльністю. І досить успішно. Влітку ми-
нулого року у власних справах зайшов до 
військкомату. Комісар запропонував «послу-
жити Батьківщині». Погодився. Після цього 
опинився у складі 11-го батальйону «Київська 
Русь», яким командував Олександр Гуменюк. 
Про те, як воює дивізіон підполковника Ві-
ктора Юшко, красномовно свідчить сюжет 
російського телебачення, автори якого на-
звали офіцера та його 
підлеглих «карателями 
українського народу», 
бо артилерійськими 
залпами ті знищили чи-
мало бандитів і техніки...

 На долю Сергія Ни-
коненка випало багато 
випробувань: він пере-
ніс інсульт, інфаркт, по-
трапив у ДТП, після чого 
тривалий час був прику-
тий до ліжка. Але знай-
шов у собі моральні, фізичні сили, щоб зано-
во навчитись ходити. Коли почалася агресія 
проти нашої країни, почуття обов’язку перед 
Батьківщиною змусило чоловіка все кинути і 
йти до війська, звідки він уже не повернувся. 
За спогадами бойових побратимів, на його 
рахунку десятки знищених бойовиків, кіль-
ка одиниць бойової техніки.

Віктор Огризко працював режисером 
на одному з телеканалів. Навесні минуло-
го року призвали до війська. У складі 12-
го батальйону територіальної оборони рік 
провів в районі бойових дій, відбиваючи 

наступ бойовиків, часто потрапляв під ар-
тилерійсько-мінометні обстріли, знаходя-
чи і можливості для зйомок.

ГИНУТЬ ЗА УКРАЇНУ
Я розповів лише про небагатьох наших 

співвітчизників, які в лиху для країни го-
дину взялися за зброю і пішли її боронити. 
Там, на східних рубежах, вони під артиле-
рійськими і мінометними обстрілами дове-
ли, що Україну є кому захищати. Ці прості 
хлопці, покинувши маленьких дітей, дру-
жин, стареньких і хворих батьків, часто 
віддають найдорожче – свої життя. Вони 
вже ніколи не повернуться до рідних до-
мівок, не обнімуть посивілих од чекання 
матерів, не пригорнуть дружин і діточок, 
не сядуть за стіл з батьком, щоб відзна-
чити своє повернення з війни. Про такий 
день дуже мріяв і мій друг Андрій Гаври-
люк, який сьогодні спочиває вічним сном. 

Україна вже недорахувалася понад 2 ти-
сяч своїх синів - солдатів і офіцерів, чиї жит-
тя обірвали ворожі кулі. Їм би жити й жити, 
одружуватись, народжувати і виховувати ді-
тей, вирощувати хліб. Не судилося. Хочеть-
ся вірити, що справи татів завершать їхні ді-
ти, брати і сестри, усі ми. Адже вони стали 
творцями нової, справді незалежної Украї-
ни, де кожен з нас хоче почуватись особис-
тістю, а не гвинтиком великого механізму.

Бійці, які сьогодні воюють на сході кра-
їни, мріють якомога скоріше повернутись 
до мирного життя, хочуть працювати і рос-
тити дітей. Але не будь-якою ціною.

- Свого життя я і мої фронтові друзі вже 
не мислимо поза вільною, заможною Украї-

ною, - зізнається сержант-десантник Сергій 
Блюд. – Адже, як писав Тарас Шевченко, не-
ма на світі України, немає іншого Дніпра. І 
ми будемо захищати їх до останнього поди-
ху: хочемо, щоб наші діти зростали у вільній 
Україні, були господарями на своїй землі. 

Мине, мабуть, небагато часу, і про цих 
хлопців напишуть книги, знімуть фільми. 
А в школах на «Уроках мужності» дітей 
вчитимуть любити рідну землю, захи-
щати її від ворогів так, як це робили во-
ни, сьогоднішні воїни. 

Сергій Зятьєв

Сергій Блюд

Наші вояки на блокпосту
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Благодійність
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Виховуємо патріотів

Після розпаду Радянського Со-
юзу з його потужною систе-
мою ідеологічного виховання 
громадян, а особливо молоді, 

маятник виховного процесу хитнувся в 
інший бік, і цю справу було цілковито за-
недбано. Відсутність протягом більш як 
двох десятиріч цілісної державної про-
грами національно-патріотичного вихо-
вання підростаючого покоління згубно 
відбилася на значній його частині. Поміж 
тим, як зазначав іще у 1935 році відомий 
український психолог Яким Ярема, „…дер-
жава сама себе засудила б на смерть, якби 
відмовилася від державно-громадянсько-
го виховання молоді та передала те вихо-
вання тим, що поруч або, частіше, проти 
держави схотіли б молодь виховувати”.

Нова українська влада, здавалось би, 
теж розуміла це, оскільки у загальнодер-
жавній програмі підтримки молоді на 2004-
2008 роки”, затвердженій Законом України 
від 18 листопада 2003 р. сказано, що «…для 
України одним із найважливіших завдань 
є громадянське, національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді”. Розроблення і 
здійснення Програми покладалося на Кабі-
нет Міністрів України. В результаті виконан-
ня Програми очікувалося «…утвердження 
почуття патріотизму та національної само-
свідомості”. Відомо, що подібних держав-

них програм у нас було чимало, але жодна 
з них так і не виконувалась. Що це – резуль-
тат пасивності державних чиновників, яка 
панувала в Україні у всі часи незалежності? 
А може правий Василь Даниш, автор кни-
ги «Іду на Ви», з якою ми вас знайомимо у 
цьому номері «Вісника»: 

- Українське суспільство, зорієнтоване 
на гуманістичні цінності, боїться виховува-
ти у молоді дух воїна. Наші керманичі ба-
гато років з острахом поглядали на своїх 
громадян, і прагнули бачити їх радше «ві-
вцями», аніж «вовками». Вони прагнули 
створити цілком контрольоване суспіль-
ство, щоб ніхто не міг кинути виклик за-
гальновизнаним цінностям. 

Тому ініціативу цілком закономірно 
перебрали на себе громадські організа-
ції. Провідну позицію зайняло Товари-
ство сприяння обороні України, другим 
пунктом статутних завдань якого ви-
значене «патріотичне виховання чле-
нів Товариства, пропаганда серед на-
селення Конституції і Законів України 
про захист Вітчизни».

Сьогодні ми дещо з подивом дізнаємо-
ся про сплеск національного самовизна-
чення росіян, про майже одноголосну під-
тримку політики керівництва РФ, якою б 
хибною іноді вона й не удавалась розум-
ній людині. А дивуватися нема чого, адже 
там розроблено проект вже четвертого за 
рахунком п’ятирічного плану виконання 
Державної програми «Патріотичного ви-
ховання громадян Російської Федерації». 
Цього разу на 2016-2020 роки. Кожна з 
цих Програм не тільки визначає цілі та 
завдання, механізм реалізації і очікувані 
результати, але й чітко визначає на дер-
жавному рівні кошторис витрат по кож-
ному напрямку ро-
боти для кожного 
виконавця, термі-
ни виконання, уза-
гальнені оціночні 
показники тощо. 
Причому військо-
во-патріотичне ви-
ховання визнано 
важливою складо-
вою цілісної Про-
грами патріотич-
ного виховання.

Аналогічно організоване патріотичне 
виховання і в Білорусі, де координато-
ром призначено ДТСААФ республіки, а 
підсумовує виконання «п’ятирічки» осо-
бисто Президент.

Але, як кажуть, «є світло в кінці туне-
лю» і в нашій багатостраждальній країні. 
Президент України 12 червня ц.р. підписав 
Указ №334/2015 «Про заходи щодо поліп-
шення національно-патріотичного вихо-
вання дітей та молоді». Створено Робочу 
групу, якій поставлене завдання розроби-
ти та подати до 1 жовтня 2015 року проек-
ти Стратегії національно-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 
і плану дії щодо її реалізації. Важливим для 
нас є той факт, що в цьому документі чітко 
визначена роль ТСО України у вирішенні 
важливого державного завдання, постав-
леного Президентом, а саме:

- Міністерству оборони України разом 
із заінтересованими центральними орга-
нами виконавчої влади, за участю Товари-
ства сприяння обороні України розробити 
у тримісячний строк спільний план невід-
кладних заходів, спрямованих на налаго-
дження взаємодії у питаннях національно-
патріотичного виховання допризовної мо-
лоді та популяризації військової служби.

Ця робота вже виконується завдяки ак-
тивній професійній діяльності заступника 
Голови Товариства, радника Міністра обо-
рони України Віталія Крутія. Проект спіль-
ного Плану пройшов обговорення у всіх 
необхідних інстанціях, до нього включе-
но пропозиції і побажання, які надійшли 
від обласних і Київської міської організа-
цій ТСО України.

План складається з трьох розділів, в 
яких викладені пропозиції щодо основних 
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напрямків роботи, а саме: удосконалення 
нормативно-правової та методичної бази; 
співпраця центральних органів виконавчої 
влади та громадських організацій з наці-
онально-патріотичного виховання допри-
зовної молоді; взаємодія у питаннях попу-
ляризації військової служби. Звісно, що 
цей План визначає лише основні напрямки 
роботи, які будуть ґрунтовно обговорюва-
тися в численних робочих комісіях, які, в 
свою чергу, напрацюють конкретні заходи 
з виконання президентського Указу.

Отже, розповімо стисло про заплано-
вані заходи, відповідальним за виконан-
ня яких є, в тому числі, і наше Товариство. 
У першому розділі намічено такі важли-
ві питання як супроводження ухвалення 
Верховною Радою України Закону України 
«Про Товариство сприяння обороні Укра-
їни»; актуалізація допризовної підготовки 
молоді під час розроблення Стратегії на-
ціонально-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2016-2020 роки; організація 
та проведення Всеукраїнського конкурсу-
огляду з рівня підготовки учнів з предмету 
«Захист Вітчизни»; актуалізація нормативів 
фізичної підготовки у навчальних закладах 
України; започаткування на загальнодер-
жавному рівні системи здачі нормативів 
«Готовий до захисту Вітчизни»; вивчення 
питання щодо відновлення державного 
замовлення на підготовку кваліфікованих 
фахівців для Збройних Сил України з ура-
хуванням інфраструктурних, технічних та 
фахових можливостей ТСОУ.

У другому розділі важлива роль від-
ведена нашому Товариству у впрова-
дженні на державному рівні військово-
патріотичної виховної системи «Джура» 
із залученням ігрових форм, в тому чис-
лі: «Сокіл» - для старшої вікової групи 
дітей, «Хортинг» - для учнів навчальних 
закладів з посиленою військовою та фі-
зичною підготовкою, «Заграва» - для сту-
дентської молоді, «Козацький гарт» - все-
український фізкультурно-патріотичний 
фестиваль школярів України. ТСО Украї-
ни залучається та-
кож до підвищення 
рівня викладання 
деяких предметів 
у загальноосвітніх 
навчальних закла-
дах, а саме до удо-
сконалення на-
вчальної програми 
предмета «Захист 
Вітчизни» з метою 
розширення зміс-
ту та забезпечення 
практичної спря-
мованості розділів 

з основ початкової військової підготовки, 
збільшення часу на вивчення предмета 
у 10-11 класах; визначення завдань що-
до укомплектування навчальних кабіне-
тів предмета навчальною зброєю та ін-
шими засобами; посилення співпраці з 
військкоматами у питаннях підбору пе-
дагогічних кадрів для викладання пред-
мета, підвищення їх професійного рівня, 
проведення профорієнтаційної роботи 
серед молоді та її підготовки до зброй-
ного захисту держави; створення на базі 
існуючих закладів (клубів, установ) ТСОУ 
військово-польових регіональних опо-
рних навчальних центрів для проведення 
практичних занять з допризовної підго-
товки старшокласників.Нам запропоно-
вано активно залучитися до проведен-
ня у загальноосвітніх навчальних закла-
дах на початку навчального року Уроку 
мужності і милосердя під девізом «Борі-
мося – поборемо!», благодійних акцій, 
спрямованих на допомогу пораненим, 
захисникам країни та їх родинам, спри-
яти навчальним закладам в організації і 
проведенні зборів, стрільб та інших ор-
ганізаційно-масових заходів військово-
патріотичного спрямування. Особлива 
роль Товариству відводиться в органі-
зації та проведенні Всеукраїнської дитя-
чо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»).

В третьому розділі нам пропонується 
взяти участь в організації та проведен-
ні Всеукраїнського інформаційного фо-
руму «Людина і зброя», акції в навчаль-
них закладах «Ярмарок військових про-
фесій» з метою військово-професійної 
орієнтації учнівської молоді, зустрічей 
учасників.

Впевнений, що кожен, хто працює в То-
варистві, може з повним правом сказати, 
що тут немає нічого нового, адже в усі часи 
існування нашого Товариства ми займає-
мося цими питаннями. Займалися і будемо 
займатися, але вже на державному рівні!

Володимир Віжунов

Віталій КРУТІЙ,
заступник голови ТСОУ, радник 

Міністра оборони України: 

-  У к а з  П р е з и д е н т а  У к р а ї н и 
№334/2015 та вироблений на його 
виконання спільний План невідклад-
них заходів, спрямованих на налаго-
дження взаємодії між Міністерством 
оборони України та Товариством 
сприяння обороні України у питаннях 
національно-патріотичного вихо-
вання допризовної молоді та популя-
ризації військової служби, є першим, 
але надзвичайно важливим кроком 
до повернення ТСОУ його ключової 
ролі у початковій військовій підго-
товці та національно-патріотич-
ному вихованні української молоді. 
Досвід роботи Товариства сприяння 
обороні України у цьому напрямку є 
унікальним і безцінним, а відпрацьо-
вані десятиліттями методики та 
програми дозволяють  досягнути 
високих показників за двома, здава-
лось, не поєднуваними критеріями: 
якість і масовість.

Відновлення системної взаємодії 
між Міністерством оборони Украї-
ни та ТСОУ щодо підготовки допри-
зовників та військових спеціалістів, 
згідно потреб Збройних Сил України, 
приведе до значного підвищення обо-
роноздатності нашої держави. Важ-
ливість такої спільної роботи, осо-
бливо в нинішніх умовах, надзвичайно 
висока. Це розуміє Президент Украї-
ни - Верховний Головнокомандвач ЗС 
України - і це розуміє кожен, хто сьо-
годні працює в структурах Товари-
ства сприяння обороні України. 
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У цьому переконаний директор Українського інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович

Шанобливе ставлення до
фронтовиків не скасовується...

Навесні 2015 року парламент 
ухвалив, а Президент України 
підписав пакет так званих 
антикомуністичних законів. 

Ця подія викликала у суспільстві недно-
означну реакцію: одні підтримують їх 
прийняття, а інші, навпаки, проти.

З проханнями розказати як ці закони 
позначаться на житті мільйонів українців 
ми попросили Володимира Михайловича.

- Вони повинні були з’явитися ще на 
початку 90-х років, - говорить Володимир 
В’ятрович. – Та в силу різних обставин це 
сталося лише тепер. Але як на мене, то кра-
ще запізно, ніж ніколи. Коли б українське 
суспільство рішуче порвало зі своїм тота-
літарним минулим, викинувши, зокрема, на 
смітник історії пам’ятники Леніну та іншим 
більшовицьким вождям, перейменувавши 
вулиці, сквери, які носили і по сьогодні но-
сять їх імена, то, скоріш за все, багатьох 
проблем сьогодення ми уникнули б. 

 - Що спільного між комуністичними 
символами і прагненням Російської Фе-
дерації відродити імперію?

- А те, що, намагаючись повернутись до 
кордонів, які існували на кінець 1991 року, 
тобто радянських, Росія маніпулює свідо-
містю мільйонів людей. При цьому вико-
ристовує міфи, створені комуністичним 
режимом, на яких він і виховував мільйони 
своїх підданих – цілі покоління. 

Чинників, які призвели до сьогодніш-
ньої ситуації на Донбасі, багато. Головний 
– втручання Росії у наші внутрішні спра-
ви. Але коли б левова частка населення 
Донеччини й Луганщини не перебувала 
у полоні цих міфів, сліпо вірячи зухвалій 
брехні, то, мабуть, російським ідеоло-
гам, насамперед таким покидькам як Ки-
сельов, було б складніше, повірте, зомбу-
вати людей, штовхаючи їх до так званого 
руського миру.

Візьмемо такий приклад. Тривалий час 
нас переконували, що вояки Української По-
встанської Армії – «злочинці, які вбивали ні в 
чому не винних людей, прислужуючи німець-
ким фашистам». Але після того, як СРСР ка-
нув у небуття, ми дізналися, що й вони вою-
вали з гітлерівцями. Коли ж ті були вигнані з 
України, свою зброю повернули проти інших 
окупантів – радянських. Про необхідність ви-
знати їх такими, що воювали за Україну, у сус-
пільстві говорили давно. Але вищому керів-
ництву країни бракувало політичної волі: не 
заперечуючи, вони все ж і не квапилися з 
офіційним визнанням факту.

- Незабаром Україна відзначатиме 
чергову річницю визволення від ні-
мецького фашизму. Червоних прапо-
рів, іншої атрибутики, яка асоціюється 
з Радянським Союзом, його вождями не 
повинно бути на зібраннях громадян?

- Ні, звичайно. Впевнений, що українці 
уміють відзначати свята, а день визволен-
ня від гітлерівців якраз і є для усіх нас свя-
том, але без символів, які ніколи не були 
українськими, а нав’язані нам сусідньою 
державою, її керманичами. Згадайте 8-9 
травня, коли у парламенті зібралися ко-
лишні радянські фронтовики, вояки УПА 
і сьогоднішні бійці, які захищають Україну 
на Донбасі. Ніхто ні з ким не лаявся, не чу-
бився – все пройшло досить цивілізовано.

- Товариство сприяння обороні Укра-
їни є правонаступником ДТСААФ, засно-
ваного ще у 1927 році. Чи потрапляє во-
но під дію вищезгаданих законів?

- Ні, не потрапляє. Якщо ж йдеться про ви-
користання комуністичної символіки під час 
проведення заходів, присвячених, скажімо, 
дням Перемоги, визволенню України від гіт-
лерівців, то так, підпадає: вона заборонена.

- Ні, маю на увазі музеї Товариства, 
де чимало експонатів присвячено його 
вихованцям, в тому числі і героям Ра-
дянського Союзу, ордени й медалі ра-
дянської епохи.

 - Якщо ви уважно прочитаєте вищезга-
дані закони, особливо той з них, де йдеться 
про увічнення перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 1939-1945 років, то не 
знайдете у ньому жодної заборони згадува-
ти людей, які на фронтах і в тилу боролися 
з ворогом, наближаючи перемогу, ті події, 
що відбувалися в роки війни. Закон, про 

який йдеться, спрямований насамперед на 
правдиве висвітлення нашої історії, проти-
дію сформованим комуністичною ідеологі-
єю стереотипам. Людям потрібна правда, а 
не міфи! А те, що пов’язане зі славетними 
справами вихованців вашого Товариства 
в роки Другої світової, ніхто й ніколи не 
зможе взяти й викинути, наприклад, з тих 
же музеїв, заборонити нащадкам згадувати 
своїх дідів і прадідів добрим словом.

 Запроваджується нове свято – День 
пам’яті та примирення, який відзначати-
меться 8 травня. При цьому 9 травня зали-
шається Днем перемоги і буде, як і раніше, 
вихідним. Держава і надалі охоронятиме 
пам’ятники полеглим, їхню пам’ять вшано-
вуватимуть, відзначатимуться на держав-
ному рівні і дати, пов’язані з визволенням 
наших міст і сіл від гітлерівців, а ветерани 
війни і надалі користуватимуться тими ж 
пільгами, що й до цього. Красномовним 
свідченням того, що соціальний захист цих 
людей не погіршиться навіть тепер, коли 
Україна витрачає величезні кошти на про-
ведення антитерористичної операції, є те, 
що під час відзначення 70-річчя перемоги 
над німецьким фашизмом старим солда-
там надали фінансову підтримку. 

А ось розмахувати під час демонстрацій, 
мітингів червоними полотнищами із сим-
волікою комуністичної партії, портретами 
Сталіна та інших тиранів радянської епохи, 
руки яких по лікті у крові українського та 
інших народів – зась. Віднині прапор СРСР 
не вважається символом Перемоги. 

- Важко уявити святкування вікопом-
них дат, пов’язаних з минулою війною, 
без Георгіївської стрічки…

- А ви поцікавтеся походженням цієї 
стрічки, хто ще носив її у роки війни і тоді 
– я у цьому твердо переконаний – не те що 
спокійно, а навіть із захватом сприймати-
мете її відсутність…

- Чи не розхитуватимуть ці закони 
українське суспільство?

- Ні. Суспільство розхитують брехня, 
ідеологічні міфи, покликані обслуговувати 
владу, і які компартійна влада втокмачува-
ла в наші голови, вирощуючи манкуртів. А 
правда, навіть дуже гірка, очищує будь-яке 
суспільство, сприяючи відродженню нації. 
Нам потрібно пройти цей шлях.

Інтерв’ю провів Сергій Зятьєв

Актуально
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«Наказ виконано!...»

У травні 1945-го кожен будинок у 
центрі Берліна нагадував міні-
фортецю, з якої німці щедро по-
ливали вогнем радянських бійців, 

що наступали. І коли частини 3-ої ударної 
армії 1-го Українського фронту наблизили-
ся до рейхстагу, то змушені були залягти: 
есесівці не давали голови підвести. І все 
ж пізно ввечері 30 квітня в штабі армії 
отримали радісну звістку: командир 150-
ої стрілецької дивізії генерал Шатилов 
повідомляв, що солдати 756-го і 674-го 
полків взяли штурмом рейхсканцелярію 
і підняли над нею прапор. Ця звістка 
миттєво полетіла в Москву…

Як згадує капітан Степан Неустро-
єв, він наказав своєму заступнику мо-
лодшому лейтенанту Олексію Берес-
ту очолити групу розвідників і вста-
новити прапор військової ради 3-ої 
ударної армії на самому високому міс-
ці рейхстагу.

Хвилин за сорок Олексій Прокопо-
вич доповів:

- Наказ виконано: прапор Перемоги 
піднято на бронзовій скульптурі голов-
ного під’їзду. Стоятиме вічно!..

Нас т упного дня прапор з  рук 
кам'яного Вільгельма забрали і встано-
вили на одному з фронтонів рейхстагу.

 Німці, побачивши червоне полот-
нище, намагалися «зрізати» його куле-
метно-автоматним вогнем, але їм це не 
вдалося.

Не гнувся перед начальством
Тривалий час прізвище Береста було 

відоме вузькому колу людей – фронто-
вим побратимам та історикам, які дослі-
джували тему Другої світової війни, осо-
бливо Берлінської операції. Натомість 
усі знали про Єгорова і Кантарію, які 
встановлювали прапор Перемоги. Цей 
факт ні у кого не викликав жодних сум-
нівів. А ось фронтовики, які воювали у 
складі 756-го полку, знали, що, окрім 
росіянина і грузина, там, на рейхстазі, 
був ще й українець. 

Хто ж він, молодший лейтенант Бе-
рест? Чому про нього воліли не згадува-
ти на урочистостях з нагоди днів Перемо-
ги? З якої причини прізвище героя не по-
трапило до шкільних підручників історії?

… Народився він на Сумщині, у сіль-
ській родині. Окрім Олексія, в родині 
було ще 15 дітей!.. В роки голодомору 
1932-1933 років семеро з них і батьки 
померли. Тож в 11 років хлопчина став 
круглим сиротою.

 У жовтні 1939 року пішов добро-
вольцем до Червоної армії, брав участь 
у так званій фінській зимовій кампанії, 
під час якої Радянський Союз відвойо-
вував у сусідньої країни шматок її тери-
торії. В роки Другої світової воював на 
Волховському фронті, екстерном закін-
чив військове училище в Сибіру. Отри-
мавши погони молодшого лейтенанта, 
визволяв Польщу, форсував Одер і з бо-
ями дійшов до Берліна. Словом, фрон-
товий шлях Олексія був таким, як і у 
мільйонів його ровесників. Але одно-
полчани відзначали одну рису, яка ви-
різняла його серед колег-офіцерів: над-
звичайна сміливість. І не лише на полі 
бою. Наприклад, Степан Неустроєв пи-
ше, що Олексій Прокопович не гнувся 
перед старшими начальниками, не бо-
явся сказати в очі правду, особливо, ко-
ли йшлося про збереження солдатських 
життів. А таких у нас не люблять. Чи не 
тому й закінчив війну молодшим лейте-
нантом, хоча на фронті офіцери швид-
ко «росли» у військових званнях? Втім, 
сміливості у нього вистачало не лише 
казати правду своїм командирам…

…Квітень 1945-го. В одному з берлін-
ських будинків засіли до зубів озброєні 
есесівці. Побачивши, що опиратись без-
глуздо, попросили про переговори. Але 
при цьому вимагали, щоб нашу делегацію 
очолив офіцер у званні не нижче полков-
ника. Такого серед бійців не виявилося. 
Тоді Берест сказав:

- Я буду їм за полковника! А якщо 
потрібно, то і за генерала, і навіть за 
 фельдмаршала...

Змивши з обличчя кіптяву, нашвид-
коруч підшив білий комірець до гімнас-
терки, одягнув чиюсь шкіряну куртку, 
щоб прикрити лейтенантські погони. 
Разом з ним пішов командир баталь-
йону капітан Неустроєв. Переговори 
тривали, як згадував після війни ком-
бат, понад 2 години і були вкрай напру-
женими. Та, врешті решт, німці підняли 
білий прапор і капітулювали, погодив-
шись, що жертвувати життями вже не-
має заради чого й кого. Того дня без 
жодного пострілу сотні гітлерівців зда-
лися в руки радянських бійців…

Подвиг, про який «забули»
У травні 1946 року – з нагоди 1-ої річ-

ниці Перемоги у Великій Вітчизняній ві-
йні - Єгорову та Кантарії присвоїли зван-
ня Героя Радянського Союзу. А ось про 
Олексія Береста, який був разом з ними, 
навіть не згадали. Чому? На це запитан-
ня і сьогодні ніхто не може дати досте-

Не гнувся перед начальством Квітень 1945 го В одному з берлін

Серед тих, хто піднімав над рейхстагом Прапор Перемоги, був і українець Олексій Берест – 
молодший лейтенант, заступник командира батальйону

Твої герої, Україно!

й П П б і ї ОСеред тих хт
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менної відповіді: тут, як і в історії з під-
няттям прапора, теж існує кілька версій. 

По одній з них, його прізвище зі 
списків майбутніх Героїв викреслив 
маршал Жуков, який політпрацівників 
вважав дармоїдами. За іншою, втрутив-
ся сам Сталін, забажавши, щоб головни-
ми прапороносцями були тільки росі-
янин і грузин. Журналіст Володимир 
Проненко вважає, що тут не обійшло-
ся без втручання НКВС. Ось що він пише 
у книзі про Олексія Береста: «Зайняли 
вони (Берест і бійці – прим. авт.) так зва-
ний будинок Гімлера і в сейфі знайшли 
швейцарські годинники, які були під-
готовлені для німецьких солдатів, що 
мали увійти до Москви і отримати їх у 
якості нагороди. 

Берест сказав:
  – Ми нагородимо тих, хто взяв Берлін. 
І почав роздавати їх. Простягнув ру-

ку і незнайомий капітан. Олексій Берест 
пильно глянув на нього і відповів: 

 – Я вас не бачив в боях.
Офіцер цей служив у військах НКВС 

і зробив усе можливе, щоб «віддячити» 
своєму «кривднику». 

Чи так це було насправді – важко 
сказати. Але, зважаючи на характер 
Олексія Прокоповича, такий інцидент 
цілком міг трапитися.

Замість звання Героя Береста наго-
родили орденом Червоного прапора. 
Проте офіцер не змирився з такою не-
справедливістю: почав звертатись до 
партійних і радянських органів, зокре-
ма, писав листи у ЦК і до редакцій цен-
тральних видань, вимагаючи пояснити 
чому про нього забули, викресливши зі 
списків тих, хто причетний до підняття 
Прапора над фашистським лігвищем. 
Але все даремно. Мабуть, з високих ка-
бінетів господарі тих інстанцій, до яких 
звертався колишній фронтовик, отри-
мали вказівки не реагувати. Потім йо-
го почали цькувати зі шпальт партійних 
газет, звинувачуючи у намаганні «при-
мазатись до чужої слави». Та Берест не 
був би Берестом, якби злякався і відсту-
пив. І тоді влада вирішила діяти більш 
підступно: проти Олексія Прокоповича, 
який у Ростовській області завідував ра-

йонною кіномережею, порушили кри-
мінальну справу. Начебто за розтрату 
грошей. І засудили до 10 років позбав-
лення волі, правда, з часом він потра-
пив під амністію. 

Звільнившись, знову працевлаштував-
ся, отримав квартиру. Його часто про-
відували фронтові друзі, які перекона-
ли Береста спробувати ще раз відновити 
справедливість. І він написав першому се-
кретареві ЦК КПРС Микиті Хрущову листа, 
у якому детально виклав весь свій фрон-
товий шлях, розповів, як разом зі своїми 
бойовими побратимами встановлював 
над рейхстагом прапор, як довелося по-
бувати в ролі парламентаря. 

…В листопаді 1961 року в Інституті 
марксизму-ленінізму під егідою ЦК зібра-
лася закрита нарада з «питання товари-
ша Береста». На неї запросили началь-
ника Головного політичного управління 
РА і ВМФ маршала Голікова, колишнього 
командира 150-ої дивізії генерала Ша-
тилова, інших військових, радянських 
та партійних чиновників. Всі виступаю-
чі говорили про те, що і так надто багато 
солдатів та офіцерів дивізії, у якій служив 
Берест, отримали звання Героя. Олексій 
Прокопович дуже сподівався, що капітан 
Неустроєв, який достеменно знав усю 
правду, скаже своє слово. Та герой ві-
йни у мирному житті виявився далеко 
не героїчною людиною…

Підсумувавши виступи, головний ідео-
лог партії Михайло Суслов, який головував 
на цьому засіданні, запропонував «зали-
шити все як є». І все ж незабаром у пере-
виданому п’ятому томі «Історії Великої Ві-
тчизняної війни» з’явилися наступні рядки:

«В ніч на 1 травня за наказом ко-
мандира 756-го полку полковника Ф. 
Зінченка були вжиті заходи зі вста-
новлення на рейхстазі Прапора, вру-
ченого полку Військовою радою 3-ої 
ударної армії.  Виконання цього за-
вдання було покладено на групу бій-
ців, яку очолив лейтенант О. Берест. 
Рано-вранці 1 травня на скульптур-
ній групі, що вінчає фронтон будинку, 
вже майорів Прапор Перемоги: його 
встановили розвідники сержанти М. 
Єгоров і М. Кантарія»…

Загинув, рятуючи дитину
Олексій Прокопович не лише на 

фронті був мужньою людиною, а й в 
мирному житті. Розповідає журналіст 
Володимир Проненко:

– 3 листопада 1970 року о сьомій 
вечора Берест вів п’ятирічного онука 
Олексійка з дитячого садка. Переходи-
ли залізничне полотно біля платфор-
ми “Сільмаш”. Попереду йшла жінка з 

маленькою дівчинкою. У цей момент 
під’їхала електричка. Великий натовп 
людей кинувся до неї. Хтось штовхнув 
дівча на рейки. По паралельній лінії 
мчав інший поїзд. Відчайдушний крик 
матері. Хто бачив це – занімів. Лише 
Олексій Прокопович відштовхнув ону-
ка і кинувся рятувати дівчинку. Її вихо-
пив з рейок, а сам вискочити не встиг. 
Потягом його викинуло на платформу, 
що була навпроти. О четвертій ранку, 
не приходячи до свідомості, Олексій 
Берест помер.

«Присвоїти звання Героя 
 України!...»

За спогадами фронтових друзів Олек-
сія Береста, звання Героя Радянського 
Союзу не було для нього самоціллю. Він 
прагнув правди. Але за умов, коли з ви-
соких трибун говорилося одне, а роби-
лося інше, не зміг цього зробити. 

І все ж справедливість, нарешті, взя-
ла гору: Указом Президента України від 
6 травня 2005 року «за відвагу у Вели-
кій Вітчизняній війні 1941–1945 років, 
особисту мужність і героїзм, виявлені 
в Берлінській операції, та встановлен-

ня Прапора Перемоги над рейхстагом, 
уродженцю села Горяйстівка Охтир-
ського району Сумської області Олек-
сію Прокоповичу Бересту» присвоєно 
звання Герой України з удостоєнням ор-
дена "Золота Зірка". Посмертно.

… На політичній карті немає краї-
ни, за яку воював Олексій Прокопович, 
її прапори можна побачити хіба що у 
музеях. Але це не применшує заслуг 
фронтовика перед сьогоднішніми і 
наступними поколіннями українців. 
Адже завдяки йому і мільйонам інших 
радянських бійців у травні 1945-го ні-
мецький фашизм був переможений.

Підготував
Сергій Зятьєв
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В Никополе – небольшом индустриальном городке на юге Украины - аэроклуб появился 
в середине тридцатых годов прошлого века и сразу же завоевал огромную популярность.

А имена девяти его бывших курсантов и летчика-инструктора вписаны золотыми буквами 
в историю Второй мировой войны: все они стали Героями Советского Союза. 

Рассказывая об этих людях, мы отдаем дань уважения перед их памятью, подвигами, 
совершенными в небе ради будущего детей и внуков.

К 70-летию окончания Второй мировой войны

В Никополе – небольшом индустриальном городке на юге Украины - аэроклуб появился 
р д р д

Феномен инструктора Данилевсого

На этой редкой и, без всякого преуве-
личения, исторической фотографии 
1937 г. запечатлены выпускники Ни-
копольского аэроклуба, действовав-

шего в городе с 1936 по 1941 гг. В первый год ра-
боты одну из курсантских групп, состоявшую из 
разновозрастных юношей 1916 – 1921 гг. рожде-
ния, подготовил и выпустил летчик-инструктор 
Данилевский Л.С. ( на фото он стоит во втором 
ряду, первый слева). На работу в Никополь 
прибыл из Днепропетровского аэроклуба.

Позади у курсантов остался год учебы, 
в течение которого каждый из них про-

шел программу на-
чальной летной 
подготовки, завер-
шившуюся такими 
долгож данными 
самостоятельными 
полетами на У-2. 
Впереди их бу-
дет ж дать уче-
б а  в  в о е н н ы х 
авиационных учи-
лищах, воплотив-
шаяся в жизнь меч-
та стать летчиком 
и… война!

Но все это будет потом, а сейчас они 
просто счастливы. Одевшись, как и подо-
бает юным джентльменам, они пришли в 
местное фотоателье, чтобы сделать фото на 
память со своим первым учителем летно-
го дела – инструктором Данилевским. Он, 
по сути, был первым профессиональным 
летчиком, который узнал их способности 
и потенциальные возможности, терпеливо 
и настойчиво исправлял ошибки, шлифо-
вал индивидуальные профессиональные 
навыки. Он же, судя по фотографии, и 
напутствовал юношей на длительный и 
тернистый путь в военную авиацию… 

Самому старшему – Павлу Тарану (си-
дит в первом ряду, первый слева) испол-
нился 21 год, а самому младшему – Ива-
ну Гончару (сидит в первом ряду, второй 
слева) только 16 лет – каким-то образом 
ему удалось прибавить 2 года к своему 
реальному возрасту! Ивану Яловому – 18 
лет (сидит в первом ряду, первый справа), 
Николаю Путько – 19 (стоит во втором ря-
ду, в центре) Олегу Мелешко – 20 (стоит во 
втором ряду, первый справа).

Это будет их последняя совместная 
встреча – с этого дня их жизненные дороги 
разойдутся, чтобы через четыре года вновь 
сойтись невидимыми маршрутами в грозо-
вом небе Великой Отечественной войны. 

Так в чем же заключается феномен лет-
чика-инструктора Данилевского? А в том, 
что каждый из этих курсантов в будущем 
станет Героем Советского Союза! Но и это 
еще не все: одному из «звездной пятерки» 
– Павлу Тарану это высокое звание будет 
присвоено дважды! 

К сожалению, самый молодой из них, 
Иван Гончар, в семье которого хранит-
ся оригинал этой уникальной фотогра-
фии, о присвоении звания Героя так и 
не узнает – оно будет присвоено ему 
посмертно…

Павел Таран
Р о д и л с я  1 8 

октября 1916 года 
в селе Шолохово, 
ныне Никополь-
ского района Дне-
пропетровской 
области, в крес-
тьянской семье. 
Украинец. Работал 
на Никопольском 
Южно-трубном за-

воде. В 1937 году окончил Никопольский 
аэроклуб, а в 1938-м  – Качинскую воен-
ную авиашколу летчиков.

Во время войны совершил 386 боевых 
вылетов, во время которых обрушил на 
врага более 450 тонн бомб. После победы, 

окончив академию Генерального штаба 
ВС СССР, продолжал службу в Военно-
Воздушных Силах. Дважды Герой Совет-
ского Союза.

Иван Гончар
Род и л с я  2 1 

сентября 1921 
года в Никопо-
ле, в семье ра-
бочих. Украинец. 
Окончил непо-
лную среднюю 
школу. Трудился 
на том же пред-
приятии, что и 
Таран, окончив 
в 1937 году Никопольский аэроклуб. 
В Красную Армию призван в 1941 году. В 

воздушных боях - с июня 1943 года. Вое-
вал на Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском, 1-м Украинском фронтах. 

Командир звена 89-го гвардейско-
го истребительного авиационного пол-
ка гвардии старший лейтенант Гончар с 
июня 1943-го по апрель 1945 года совер-
шил 87 боевых вылетов, сбив 16 самолетов 
противника, а 2 уничтожил при штурмовке 
вражеских аэродромов. 

20 апреля 1945 года Иван Гончар во гла-
ве шестерки истребителей Як-9 вылетел 
на разведку наземной обстановки в ра-
йоне Берлина. При полете над городом 
самолеты попали под сильный зенитный 
огонь противника. Истребитель Гончара 
был подбит. Летчик дотянул до террито-
рии, занятой нашими войсками. При по-
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садке в сложных метеоусловиях погиб. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня 1945 года Ивану Алексе-
евичу Гончару посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Николай Путько
Ро д и л с я  2 5 

октября 1918 го-
да в городе Нико-
поле. Украинец. 
Работал на Нико-
польском крано-
строительном за-
воде. В 1937 году 
без отрыва от про-
изводства окон-
чил Никополь-
ский аэроклуб. 

В первый же день войны совершил 
несколько боевых вылетов. Сражал-
ся на Западном, Калининском, Юго-За-
падном, 3-м и 1-м Украинских фрон-
тах. За время войны совершил около 
450 боевых вылетов. Летал на истреби-
телях И-153, «Харрикейн», Як-1 и Як-3. В 
воздушных боях сбил лично 18 и в со-
ставе группы 6 самолетов противника. 
27 июня 1945 года присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Иван Яловой
Родился 8 ян-

варя 1919 года в 
селе Авдотьевка 
Криворожского 
района, в семье 
рабочего. Укра-
инец. До войны 
жил в Никополе. 
Окончил 9 клас-
сов и школу фа-
брично-заводско-
го ученичества, 

Никопольский аэроклуб, Качинскую ави-
ашколу. Участник войны с июня 1941 года. 
Командир эскадрильи 745-го бомбарди-
ровочного авиационного полка гвардии 
майор Яловой к февралю 1945 года со-
вершил 326 успешных боевых вылетов на 
бомбардировку войск противника. Летал 
на бомбардировщиках, нанеся противни-
ку значительный урон в живой силе и бое-
вой технике. 15 мая 1946 года Ивану Пав-
ловичу Яловому присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Олег Мелешко
 Родился 22 июня 1917 года в городе 

Никополе в семье служащих. Украинец. 
Окончил неполную среднюю школу и шко-
лу фабрично-заводского ученичества. Ра-
ботал на Никопольском Южнотрубном за-

воде. В 1937 году 
без отрыва от про-
изводства окон-
ч и л  Н и ко п о л ь -
ский аэрок лу б. 
В Красной Армии 
с 1940 года. В 1941 
году завершил обу-
чение в Качинской 
военной авиаци-
онной школе лет-
чиков. Боевое кре-

щение в небе 
Великой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны принял 
в мае 1942 года 
в качестве пи-
лота бомбарди-
ровщика ДБ-3 
авиации даль-
него действия.  
К маю 1945 го-
да командир 
звена 20-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного полка гвардии 
капитан Мелешко совершил 224 боевых 
вылета на разведку и бомбардировку 
военно-промышленных объектов в тылу 
противника, скоплений его войск. К кон-
цу войны его налет составил 1491 час, 
из которых 919 часов – в ночное время 
суток. На бомбардировщике А-20 «Бос-
тон» он наносил бомбовые удары по 
противнику в районе Днепропетровска, 
Севастополя, на территории Румынии, 

Польши, Восточной Пруссии, Германии. 
На завершающем этапе войны совер-
шал боевые вылеты в район Берлина. 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 мая 1945 года за образцо-
вое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом мужество и ге-
роизм Олегу Ивановичу Мелешко при-
своено звание Героя Советского Союза. 
После войны продолжал службу в авиа-
ции дальнего действия. 

Петр Киселенко
Родился 1 августа 1919 г. в селе Исай-

ки Киевской области. Украинец. Окончил 
неполную среднюю школу, школу фабрич-
но-заводского 
ученичества и 
Никопольский 
аэроклуб. По-
сле окончания 
Х е р с о н с к о й 
авиашколы ра-
ботал летчи-
ком-инструкто-
ром в Донецке.

Первый бое-
вой вылет лет-
чик-штурмовик 
лейтенант Киселенко совершил в апреле 
1943 г. в районе Белгорода, где немецко-
фашистское командование накапливало 
живую силу и технику для летнего насту-
пления. Умело пилотируя Ил-2, Петр Ки-
селенко показывал образцы смелости, 
мужества и самообладания, уничтожая 
врага. Во время войны отважный летчик 
совершил 106 боевых вылетов и унич-
тожил бомбовыми ударами 18 танков и 
самоходных артиллерийских орудий, 15 
противотанковых орудий, 95 автомашин 
с военными грузами, 18 дзотов, 8 складов 
с боеприпасами и горюче-смазочными 
материалами, подавил огонь 6 зенитных 
батарей. Кроме того, действуя в составе 
группы, принял участие в уничтожении 8 
железнодорожных эшелонов, разруше-
нии переправ через Северный Донец, по-
топлении двух катеров и самоходной бар-
жи. Огнем пушек и пулеметов уничтожил 
несколько десятков солдат и офицеров 
противника.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 августа 1945 г. Петру Евдокимо-
вичу Киселенко присвоено звание Героя 
Советского Союза.



№ 3(19)2015 18

Виктор Лозовский
Родился 21 ян-

варя 1923 г. в се-
ле Никольском 
Солонянского ра-
йона Днепропе-
тровской облас-
ти, в крестьянской 
семье. В 1939г. 
окончил 3 курса 
Н и ко п о л ь с ко го 

сельскохозяйственного техникума и Ни-
копольский аэроклуб. В Красной Армии 
– с октября 1940 г.

Воевал на Юго-Западном, 3-м Украин-
ском фронтах. К концу войны командир 
эскадрильи капитан Лозовский совершил 327 
боевых вылетов, сбив 19 немецких самолетов.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 февраля 1948 г. Виктору Ар-
темьевичу Лозовскому присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Леонид Рыжий
Родился 23 сентября 1921 г. в г. Кие-

ве в семье рабочего. Украинец. В 1939 г. 
окончил два курса Никопольского сель-

скохозяйствен-
ного техникума 
и Никопольский 
аэроклуб.

В Красной Ар-
мии – с 1939 г. В 
1940 г. окончил 
Качинскую воен-
ную авиационную 
школу лётчиков. 
В боях Великой 

Отечественной войны – с октября 1941 г.
К маю 1945 г. командир эскадрильи 347-

го истребительного авиационного пол-
ка капитан Рыжий совершил 289 боевых 
вылетов. Летал на истребителях И-153, 
 Як-1, Як-9. В 96 воздушных боях сбил 21 
самолет противника лично и 1 – в группе.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое 
выполнение заданий командования, му-
жество, отвагу и героизм, проявленные в 
воздушных боях с немецко-фашистскими 
оккупантами, Леониду Кирилловичу Рыжему 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1951 г. окончил Военно-воздуш-
ную академию, в 1963 г. – Московский 
государственный университет. Летал до 
1967 г. Последний освоенный тип самолётов 
– реактивный истребитель МиГ-21. С 1973 г. 
полковник Рыжий – в запасе. Жил в Москве. 
Преподавал в Военной академии химзащиты.

Григорий Ткачев
Родился 11 марта 1915 г. в селе Великая 

Знаменка Запорожской области в семье 
рабочего. Русский. Окончил неполную 
среднюю школу в родном селе и шко-

лу фабрично-за-
водского учени-
чества в городе 
Марганце Дне-
пропетровской 
области. Работал 
слесарем. Окон-
чил Никополь-
ский аэроклуб. В 
этом же году при-
зван в ряды Крас-
ной Армии. Окончил Ейское военно-мор-
ское авиационное училище летчиков в 
1937 г., в 1941 г. – Рязанскую высшую шко-
лу штурманов. 

Участник Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 г. Заместитель 
штурмана 240-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного полка гвар-
дии майор Ткачев к февралю 1945 г. со-
вершил 263 боевых вылета на бомбарди-
ровку военно-промышленных объектов в 
глубоком тылу противника, а также ско-
плений его войск. Летал на бомбардиров-
щиках ДБ-3, Ил-4. В семи воздушных боях 
сбил один самолет врага.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 июня 1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания по уничтожению промышленных 
объектов, живой силы и техники проти-
вника и проявленные при этом мужество 
и героизм Григорию Елизаровичу Ткачеву 
присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1954 г. окончил Краснодарскую 
Высшую офицерскую школу 
штурманов. С 1958 г. подпол-
ковник Ткачев – в запасе. Жил 
в городе Кировограде. Пе-
редавал свой богатый опыт 
штурмана курсантам Высшей 
школы гражданской авиации.

Марина Долина

Родилась 18 декабря 1920 г. в дерев-
не Шаровка Омской области, в крестьян-
ской семье переселенцев из Украины. 
Украинка. В 1932 г. семья переехала об-
ратно в Украину, в село Михайловку За-
порожской области. После окончания 
восьми классов средней школы совме-
щала работу с учебой в планерной школе 
– филиале Мелитопольского аэроклуба, 
которую окончила с отличием. В 1939 
г. окончила Херсонскую авиационную 

школу. Работала летчиком-инструктором 
Днепропетровского, затем Никопольско-
го аэроклубов.

В Красной Армии и на фронтах Вели-
кой Отечественной войны – с августа 
1941 г. В 1942 г. окончила Энгельсскую 
военную авиационную школу. Летала 
на пикирующем бомбардировщике 
Пе-2. Воевала в небе Сталинграда, Се-
верного Кавказа, Кубани и Курска, уча-
ствовала в освобождении Белоруссии 
и Прибалтики.

Всего во время Великой Отечествен-
ной войны заместитель командира 
эскадрильи 125-го гвардейского бом-
бардировочного авиационного полка ка-
питан Долина совершила 72 успешных 
боевых вылета, сбросила на объекты 
противника более 45 тонн бомб. В шести 
воздушных боях сбила в составе группы 
3 истребителя противника.

18 августа 1945 г. Марии Ивановне До-
линой присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

После войны отважная летчица про-
должала службу в ВВС заместителем 
командиpa бомбардировочного авиацион-
ного полка. С 1950 г. – в запасе. Жила в Лат-
вии. Была членом правлений республикан-
ского общества дружбы «СССР – Франция», 
Комитета защиты мира, Советского коми-
тета ветеранов войны, с 1975 г. – почетный 
член полка «Нормандия – Неман».

С 1983 г. жила в Киеве. Награждена ор-
деном Ленина, двумя орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями.

Автор благодарит родственни-
ков дважды Героя Советского Со-
юза П.А.Тарана, Героев Советско-
го Союза И.А.Гончара и Н.С. Путько 
за предоставленные материалы, 
а  т а к ж е  р е д а к т о р а  г а з е т ы 
«Электрометаллург» В.Н. Цыбенко 
(НЗФ, г. Никополь) за помощь, ока-
занную при редактировании биогра-
фий Героев.

Леонид Игнатенко, 
руководитель группы «Поиск» 

Никопольского завода ферросплавов, 
Днепропетровская область
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Так відгукуються про директора Знам'янського міського спортивно-технічного 
клубу ТСО України Володимира Колебіденка його колеги

Людина на своєму місці

-технічногоТак відгукуються про директора Знам'янського міського спортивно--т

«Закоханий у справу
і відданий Україні…»

Народився він у сім’ї, де не одне 
покоління чоловіків були 
воїнами і захищали свою зем-
лю. Дід, Костянтин Сергійович, 

воював на фронтах громадянської, а коли 
Гітлер напав на СРСР, пішов бити ворога. 
З фронту не повернувся.

 Батько, Олександр Костянтинович, у 
складі 2-го Білоруського фронту дійшов 
до Берліна. Їхньому онукові і синові теж 
довелося понюхати пороху. У Афганістані.

ДЕСАНТ – МРІЯ ДИТИНСТВА
Воно у Володі було безтурботним і щас-

ливим. Справжнім прикладом для хлопчика 
слугували, звісно, тато-фронтовик та старший 
брат Сергій. І хоч вже давно має своїх дітей, 
з теплотою згадує довгі розмови з батьком, 
спогади про воєнні часи, життєві настанови. 
Можливо, саме вони і вирішили його долю…

Намагаючись бути схожим на своїх рід-
них, Володя привчав себе до дисципліни. 
Коли підріс, почав мріяти про службу в 
десантних військах. І всіляко наближав 
цей день: займався спортом, разом з дру-
зями-однолітками влаштовували кілька-
денні походи «на виживання», навіть свій 
спортивний клуб організували. Вже тоді 
він здійснив перші три стрибки з парашу-
том у Кіровоградському авіаційно-спор-
тивному клубі ДТСААФ.

Ось, нарешті, омріяна служба в десанті. 
А звідти - направлення до Афганістану, де 
вже самому довелося дивитися в очі смерті, 
втрачати бойових товаришів. Служив розвід-

ником у 2-му Гадзинському батальйоні спеці-
ального призначення. Тут знадобилися умін-
ня виживати, витривалість. Не одну сльозу 
зронили батьки - Олександр Костянтинович 
та Тетяна Олексіївна, чекаючи сина з війни. 

У МИРНОМУ ЖИТТІ
Повернувшись додому, працював на за-

лізниці. Та не хотілося втрачати свої зна-
ння і навички, вироблені в спецназі. Воло-
димир Олександрович прагнув займатися 
улюбленою справою – військово-патріо-
тичним вихованням підростаючого поко-
ління. Тож за кілька років заснував Центр 
виховання молоді «Чайка». Разом з підліт-
ками власними руками робили тренаже-
ри, обладнання, навчав хлопців та дівчат 
прийомам самозахисту, організовував для 
них походи, під час яких вчилися маску-
ватись, виготовляти побутові речі з під-
ручних засобів та готувати їжу в польових 
умовах. Пізніше, 1997 року, очолив Кірово-
градський обласний осередок Всеукраїн-
ського дитячого патріотичного об’єднання 
«Майбутнє України».

З 2003 року Володимир Олександрович 
обіймє посаду директора Знам'янського 
міського спортивно-технічного клубу ТСО 
України. Нині він з гордістю жартує:

НАШ КЛУБ - МОЄ ДІТИЩЕ! 
Так воно, мабуть, і є. Отримавши йо-

го 12 років тому в жалюгідному стані, не 
розгубився. Згадалася батькова приказка: 
«Хто не хоче – той шукає причину, а хто 
хоче - вихід». Не звиклий просиджувати 
у кабінеті робочий час, з часом перетво-
рив очолюваний клуб на відомий у місті 
перспективний навчальний заклад з від-
ремонтованими приміщеннями, впоряд-
кованою територією, новопридбаними на-
вчальними автомобілями та обладнанням. 
Сьогодні під його дахом громадяни опано-
вують водійське ремесло категорій «А1», 
«А», «В1», «В», «С», «С1», «СЕ», «Д».

Будь-який керівник, особливо той, хто 
працює з людьми, повинен бути ще й пси-
хологом, уміти підбирати кадри. Цього Ко-
лебіденку не позичати: він зумів зібрати ко-
лектив професіоналів, людей, небайдужих 
до своєї справи. Більшість – теж учасники 
бойових дій. Разом з колегами директор 
створив усі умови для успішного опану-
вання професії. Слухачі – майбутні водії - 

мають можливість навчатися в аудиторіях, 
обладнаних сучасними стендами, макета-
ми дорожніх розв’язок, схемами, магнітни-
ми дошками, агрегатами, комп’ютерами, які 
допомагають наочно і детально вивчити 
будову автомобіля, Правила дорожнього 
руху та основи безпеки дорожнього руху. 
Викладачі й інструктори шукають індивіду-
альний підхід до кожного підопічного, даю-
чи при цьому ґрунтовні теоретичні знання 
та відмінні практичні навички. 
ВИХОВУЮТЬ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

Але навчанням водіїв наша діяльність 
не обмежується. Колектив живе активним 
життям, приносить користь державі і сус-
пільству. Ми, наприклад, тісно співпрацює-
мо з органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, військовим 
комісаріатом, армійськими частинами, по-
літичними партіями, народними депутата-
ми, Кіровоградською обласною організа-
цією ветеранів Афганістану тощо. 

Спільно з ними щороку організовуємо 
екскурсії для вихованців навчальних за-
кладів міста і району до полку спеціально-
го призначення. Там діти знайомляться з 
побутом солдатів, дізнаються про героїч-
не минуле військової частини, спостеріга-
ють за тренуваннями з рукопашного бою. 

Традиційними стали і військово-польові 
походи (автопробіги) місцями бойової сла-
ви до Дня Перемоги, маршрути яких вже 
давно вийшли за межі Кіровоградщини. До 
дня автомобіліста проводяться змагання 
з фігурного маневрування автомобілем. 

Богдан і Олександра Колебіденко

Під час служби в армії
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У закладі створено музей, присвячений 
війні в Афганістані, тут проходять екскурсії, 
зустрічі з ветеранами для вихованців шкіл та 
військово-патріотичних клубів міста, району. 

Володимир Колебіденко очолює і 
Знам’янську міську оборонну організацію, 
до складу якої входять первинні осеред-
ки Товариства, що діють у загальноосвітніх 
школах, навчально-виховному комплексі, 
професійно-технічних навчальних закла-
дах, військово-патріотичних клубах, Цен-
трі виховання молоді «Чайка» та інші. Ро-
бота в них теж «кипить».

Спільними зусиллями ми створили по-
тужну матеріальну базу: маємо три тири 
– два стаціонарних, один переносний, а 
також макет блокпосту, де відпрацьовує-
мо елементи оборони, є смуга перешкод, 
облаштували також спортивний майдан-
чик, збираємо навчальні зразки бойової 
зброї, навчальних мін, макети вибухоне-
безпечних предметів, автомати. За допо-
могою спонсорів придбано комп’ютери. 

Традиційним стало проведення на базі 
Знам’янського спортивно-технічного клу-
бу змагань з військово-спортивного ба-
гатоборства як міського, так і обласного 
рівнів. Для участі в них приїздять коман-
ди не тільки з Кіровоградської області, а 
й інших регіонів. Діти змагаються у п’яти 
дисциплінах: у метанні гранати, неповно-
му розбиранні і складанні автомата Калаш-
никова, спорядженні магазину до нього, 
стрільбі, спортивному метанні ножів. Зма-
гання проводяться за умов, наближених 

до бойових - їх учасники в бронежилетах 
та армійських касках. Суддями зазвичай 
виступають офіцери 3-го окремого полку 
спеціального призначення. 

Цього року працівники Знам’янського 
МСТК ТСОУ брали активну участь у військо-
вих навчаннях для молоді «Любиш Украї-
ну - вчись перемагати», що проходили у 
багатьох районах Кіровоградської облас-
ті – Бобринецькому, Вільшанському, Но-
воукраїнському, Компаніївському, Кірово-
градському, Добровеличківському, забез-
печували навчання макетами різних видів 
зброї, допомагали учасникам розбирати та 
збирати автомат АК-47, споряджати мага-
зини патронами, кидати гранати, стріляти. 

На базі нашого клубу спільно з міським 
відділом освіти навесні облаштовуються 
військові табори для старшокласників.

ДОПОМАГАЮТЬ БІЙЦЯМ АТО
Сьогодні клуб не стоїть осторонь тих 

подій, що відбуваються на сході. Зокрема, 
власними силами відремонтовано 11 авто-
мобілів для бійців 34-го та 17-го батальйо-
нів, полку Збройних Сил. В зимовий період 
відновлювали автомобіль волонтерів, що 
потрапили в ДТП по дорозі в район анти-
терористичної операції. Наші працівники 
надають посильну допомогу захисникам 
країни, збираючи продукти харчування та 
кошти на придбання радіостанцій, виділя-
ли автомобіль для відправки зібраного до 
зони АТО. Військово-патріотичні змаган-
ня, що проходять під нашою егідою, при-
свячуються вшануванню пам’яті загиблих. 

Про діяльність Знам’янського МСТК ТСОУ 
та його директора Володимира Колебіден-
ка можна багато розповідати. Адже цю лю-
дину знають не тільки в місті, а й далеко за 
його межами. Той факт, що цього року його 
обрали членом ЦК ТСО України від Кірово-
градської області, всі, хто знає Володими-
ра Олександровича, сприйняли як визна-
ння його заслуг перед державою і нашим 
Товариством. 

Та найбільшим своїм успіхом, винагоро-
дою у житті вважає трьох діток, які завжди 
поруч, готові прийти на допомогу, нама-
гаються в усьому бути схожими на тата.

ТИЛ МІЦНИЙ
Старший син, Юрій, став священиком, 

настоятелем Свято-Параскевинського хра-
му. Поважають ієрея Георгія прихожани. 
Не лише за сан, а, насамперед, за людя-
ність, милосердя, уважність до них. Сла-
ва про його службу вже давно вийшла за 
межі приходу, щасливим знаком стало він-
чатися чи хрестити маля у отця Георгія. 
Жодні змагання у Знам'янському міському 
спортивно-технічному клубі не проходять 
без його благословення. У своїх молитвах 
завжди згадує солдатів, що захищають не-
залежність нашої держави.

Молодший син, Богдан, вірний поміч-
ник у роботі, пішов батьківськими стопа-
ми: здобувши фахову освіту, працює у на-
шому закладі. Він теж, як і тато, з дитинства 
займався спортом, є дворазовим призе-
ром чемпіонату світу з військово-спортив-
ного багатоборства, був переможцем та 
призером багатьох змагань з рукопашного 
бою, інших видів спорту, сьогодні тренує 
свою команду. А ще - готується до служ-
би у Збройних Силах України. Часто каже:

- Я з татом таку школу пройшов, що ме-
ні ніяка армія не страшна. 

Донечка, семикласниця Олександра, 
теж намагається не відставати від своїх 
старших мужчин – є постійною учасницею 
змагань з розбирання та збирання авто-
мата і навіть має особистий рекорд – 25 
секунд. Не кожному хлопцеві це вдається! 

Іноді Володимир Олександрович жартує: 
- Для втілення всіх моїх ідей і трьох жит-

тів замало буде. 
 Мабуть, так і є, адже це людина неви-

черпної енергії, постійно в русі, мудрий 
керівник і талановитий наставник, якого 
вирізняє вміння знаходити нетрадиційний 
підхід до розв’язання проблем, наполегли-
вість у досягненні мети. А ще - турботли-
вий син, люблячий батько, вірний друг і 
побратим, патріот, що душею вболіває за 
свою Батьківщину і ніколи не зупиняється 
на досягнутому.

Інна Іваненко, 
заступник директора 

Знам’янського МСТК ТСО України 

Отець Георгій
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Фраза «студентка, спортсменка, активистка и просто красавица» звучит порой  иронически, 
но именно так  хочется охарактеризовать нашу героиню

26 июля - День парашютиста

Фраза «студентка, спортсменка, активистка и просто красавица» звучит п

…И просто
красавица!

Родилась Наташа 28 июля 1954 
года, в День Крещения Руси. Жила 
в простой рабочей семье, поэто-
му вопрос крестить или не кре-

стить дочь не стоял. Записали как Нелли, 
но бабушка воспротивилась – уж больно 
на коровью кличку похоже, и в метрике 
уже Наташей стала. Рядом с их поселком 
есенинская Константиновка расположена, 
поэтому корней она самых  «рассейских».

Приехала поступать в институт, а тут 
вывеска на глаза попалась – Рязанский 
авиационный центр Добровольного Обще-
ства Содействия Армии, Авиации и Флоту. Та-
кие центры тогда почитай в каждой области 
располагались, в том числе и Запорожской. 
Поинтересовалась, что здесь и как. Вызвала 
ответный интерес. Предложили пройти па-
рашютную подготовку. Сначала испугалась, 
но любопытство победило и она согласилась. 
При прохождении медкомиссии выяснилось 
– 500 грамм до минимальных 50 килограммов 
веса не достает. Один из соискателей посове-
товал выпить бутылку кефира…

Помогло. Путь в небо был открыт. Но начи-
нался он на земле. Полгода теоретической по-
дготовки и занятий на тренажерах (сейчас эти 
шесть месяцев сокращены до шести часов)  и, 
наконец-то, первый прыжок. 

Высота 800 метров, самолет АН-2. 
Летательный аппарат этого типа можно увидеть 
в городском парке им. Климова у входа в музей 
техники Богуслаева. В 2019 году будем отмечать 
70-летие с начала эксплуатации этого небесного 
ветерана, который и до сих пор в строю!

Наташа хотела стать правоведом. Но по 
тогдашним правилам в юридический инсти-

тут принимали после службы в армии или 
с трудовым стажем. В милицию же брали 
только отслуживших. Для представительниц 
прекрасного пола путь был практически 
закрыт. Но безвыходных ситуаций не бывает. 
Наталья устроилась младшим контролером 
по режиму, их в просторечии называют над-
зирателями, в исправительное учреждение 
для несовершеннолетних.

Работала и тренировалась. В любом 
коллективе, где люди объединены одним 
опасным делом, у каждого появляется про-
звище, ныне именуемое позывным. Наташа 
стала «Чебурашкой». И не только из-за неболь-
шого росточка, меховой куртки и смешно тор-
чащих отворотов теплой шапки во время зим-
них прыжков, но и характера, схожего с обра-
зом героя популярного мультфильма. Верный 
и надежный друг крокодила Гены импониру-
ет уже не одному поколению телезрителей.

Выполнив с «кукурузника» сотню прыжков в 
простых условиях, перешла к более сложным. 
Их проводили с АН-26, к слову сказать, тоже 
еще летающего долгожителя. Люди приходи-
ли в спортклуб и уходили, те же, у кого полу-
чалось, оставались. Да и финансовый интерес 
присутствовал – за каждый прыжок платили, 
причем  дифференцированно, в зависимости от 
уровня возможной опасности. Влиял на размер 
вознаграждения и спортивный разряд.

За женскую сборную Рязанского дважды 
Краснознаменного высшего командно-
го воздушно-десантного училища Ната-
ша выступала дважды. На ее счету - 4 000 
эпизодов добровольного «покидания бор-
та самолета». Мастер спорта СССР. Не про-
сто это - взять и шагнуть в люк, в бездну, на-
встречу опасности! Здесь характер нужен!

Восьмилетняя спортивная карьера, начав-
шись благодаря стечению обстоятельств, завер-
шилась так же неожиданно. В один день разби-
лись насмерть три парашютиста. Тренер подал 
в отставку, сборную училища расформировали...

Через год Наташа поступает в Саратов-
ский юридический институт. Окончила в 1981 
году. По распределению ее направили в За-
порожье, в милицию, подразделение, зани-
мавшееся выявлением преступных проявле-
ний среди несовершеннолетних. Начальник 
отдела кадров, увидев невысокую девушку с 

косичкой, в приеме на работу отказал. При-
шлось ехать в Москву. Записалась на прием 
к министру МВД генералу Щелокову. Принял 
заместитель – Чурбанов. Пока ехала обратно, 
место ей уже нашли.

Устроилась и личная жизнь – муж работал 
в транспортной прокуратуре. В семье родил-
ся сын, который пошел по стопам родителей 
– он работает сейчас в апелляционном суде. 
Но счастье было не долгим – в 1994 году со-
ветник юстиции Владимир Владимирович 
Маркин скоропостижно скончался...

Затем была работа в прокуратуре, позже 
ушла в Классический приватный университет. 
Доцент кафедры гражданского права, декан 
юридического факультета – таково ее участие 
в подготовке будущих юристов. Около 10 лет 
параллельно работала помощником народ-
ного депутата Александра Пеклушенко. Зная 
хорошо непреклонный характер Александра 
Николаевича, в его самоубийство не верит. 
Как профессионал-следователь считает, что 
доводы в пользу версии добровольного ухо-
да из жизни выглядят неубедительно.

Спорт не забросила. Но на место парения 
под куполом пришло скольжение по снежным 
склонам. «Подсадили» на него около десяти лет 
назад ее бывшие студенты, уже состоявшиеся 
в жизни юристы. Последние три года Наталья 
Васильевна – штатный работник Запорожско-
го областного комитета Общества содействия 
Обороне Украины (ДОСААФ). Как говорят, где 
родилась, там и пригодилась. Отвечает за обес-
печение кадрово-юридического направления 
работы штаба оборонного общества.

Недорого купила садовый домик в окрест-
ностях Григорьевки, и когда там находится, в 
любую погоду ходит окунуться в прохладные 
воды «Панского», его еще называют «мили-
цейским», озера. Окрестные бродячие соба-
ки ее знают и с нетерпением ждут приезда 
кормилицы. Ежегодный отпуск Наталья Мар-
кина делит на две части: в феврале она с дру-
зьями в Карпатах, а в конце лета – в Рязани.

Навещает оставшихся в живых родствен-
ников, посещает могилы родителей и друзей. 
Ну а 2 августа – по праву одев голубой берет, 
она непременный участник праздника Дня 
воздушно-десантных войск.

Виктор Армяновский
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Ще  д о н е д а в н а  п р о 
територіальну оборону 
України не знали навіть ті, 
хто, згідно нормативних 

документів, повинен був її розбудову-
вати. Незважаючи на те, що таке понят-
тя, як «територіальна оборона» було 
закріплено у Законі України «Про обо-
рону України» ще в 1991 році, на жаль, 
лише минулого року в Україні розпочав-
ся процес створення сил територіальної 
оборони. Військові експерти нази-
вають  відсутність у державі (регіоні) 
ефективної системи територіальної обо-
рони однією з головних умов російсько-
терористичної агресії в Україні. 

Немає сенсу висувати теорії щодо 
того, чому територіальна оборона не 
була побудована за 23 роки незалеж-
ності України, висновки щодо цього 
повинна зробити прокуратура та СБУ. 
Ми ж повинні виходити з того факту, 
що станом на першу половину 2014 
року в Україні фактично відсутня бу-
ла така важлива складова національ-
ної оборони, як загони територіаль-
ної оборони. 

Ще з часів Револю-
ції Гідності громадське 
суспільство в Україні 
продемонструвало го-
товність оперативно 
брати на себе окремі 
функції держави задля 
найбільш ефективно-
го та швидкого реагу-
вання на виклики, які 
постають перед укра-
їнським народом. Піс-
ля окупації Криму та з 
початком інспірованих 
Росією заворушень на 
сході України, тисячі 
національно-свідомих 
громадян України ви-
явили бажання захис-
тити свою Батьківщи-
ну від ворога. Єдиним 
легальним способом 
отримати зброю та ста-
ти на захист держави 
була служба в Зброй-

них Силах України, проте військові коміса-
ріати також не були готові до ефективного 
залучення добровольців, зважаючи на від-
сутність необхідної кадрового та матері-
ального забезпечення. Саме тоді й згадали 
про територіальну оборону, яка стала ва-
гомим додатком до існуючих сил швидкого 
реагування та тих небагатьох боєздатних 
частин, які зупинили ворога та стримува-
ли його на початку 
антитерористичної 
операції. 

Перші загони те-
риторіальної обо-
рони лише де-юре 
виконували функ-
ції загонів теробо-
рони, фактично ж 
це були батальйо-
ни, які виконували 
функції військ спе-
ціального призна-
чення, але при цьо-
му фінансувалися із 
місцевих бюджетів 
та державного бю-
джету. БТрО, які 

пройшли мінімальну військову підготов-
ку і мали незадовільне матеріально-тех-
нічне забезпечення, все ж продемонстру-
вали свою ефективність і дали можливість 
країні запустити суттєво знищену та дезо-
рієнтовану військово-оборонну машину.

Вже на етапі підготовки батальйонів те-
риторіальної оборони одним із основних 
елементів, яких бракувало добровольцям, 
багато з яких навіть не проходили строко-
ву службу в армії, стала бойова підготовка, 
без якої неможливо перемогти у сучас-
ній війні. Готувалися БТрО і при військо-
вих частинах, і на полігонах громадських 
організацій, зокрема Товариства сприян-
ня обороні України. Для максимально ак-
тивної підготовки загонів територіальної 
оборони в структурі ТСОУ було створено 
управління військово-патріотичної робо-
ти та сприяння територіальній обороні 
України, фахівці якого на громадських за-
садах організовували вишколи для бійців 
вказаних загонів та інших добровольчих, 
і не тільки, формувань, покликаних захи-
щати Україну.

В період з березня 2014 по вересень 
2015 року на полігонах та в тренувальних 
таборах ТСОУ за участі інструкторів Това-
риства було проведено навчання близько 
15 000 солдатів та офіцерів, що дало змо-
гу швидко сформувати такі батальйони, як 
«Айдар», «Патріот» (43 мотопіхотний ба-
тальйон), «Азов» та загони територіальної 
оборони «Київська Русь», 25 батальйон 

Вчимося захищати Вітчизну
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БТрО, Тернопільський батальйон тероборо-
ни, 12 БтРО, 41 БТрО Чернігівщина, 17 БТрО 
«Кіровоград», 18 БТрО «Одеса», а також по-
кращити рівень підготовки на загальновій-
ськових полігонах Збройних Сил України.

Після того, як запрацювали в повну си-
лу полігони та відбулось наповнення сві-
жими резервами частин, задіяних в АТО, 
ТСОУ поставило перед собою завдання до-
помогти районним комісаріатам по всій 
Україні у створенні загонів територіаль-
ної оборони, які й повинні стати основою 
системи територіальної оборони держави. 
Зокрема, у місті Києві проведено вишко-
ли та навчання для загонів територіаль-
ної оборони Деснянського, Печерського, 
Солом’янського та Святошинського війсь-
ккоматів. Спільно з профільним управлін-
ням Генерального штабу ведеться робота 
над систематизацією та затвердженням 
методик навчання. Всі напрацювання, які 
зараз є життєво необхідними для захисту 
України від агресора, в подальшому пла-
нується вдосконалити та імплементувати 
у вигляді нормативних актів, які будуть ре-

гулювати діяльність загонів територіальної 
оборони в майбутньому.

В Україні є близько десяти великих гро-
мадських організацій, які активно допо-
магають Збройним Силам України саме у 
питаннях навчання та підготовки бійців, 
і всі вони роблять це вже тривалий час 
за власні кошти та кошти меценатів. В да-
ний момент відбувається процес консо-

лідації зусиль гро-
мадськості з метою 
підвищення ефек-
тивності підготов-
ки військових спе-
ціалістів саме для 
сил територіальної 
оборони. Слід за-
значити, що одним 
із головних напрям-
ків спільної роботи 
громадських ор-
ганізацій є макси-
мальна координа-
ція руху за спри-

яння територіальній обороні, зі сторони 
громадськості, з Міністерством оборони 
України та Генеральним штабом. Така мо-
дель співпраці між громадськістю та вій-
ськовими вже довела свою ефективність в 
багатьох країнах світу, адже подібні недер-
жавні ініціативи отримали повну підтрим-
ку і в Польщі, і у США, і у Великій Британії 
та інших потужних державах світу.

Завдяки правильно побудованому сим-
біозу державного апарату та громадських 
ініціатив в Україні вже у наступному році 
є можливість отримати боєздатні підроз-
діли в кожному районі країни, які готові 
будуть виконувати поставлені завдання та 
суттєво зміцнити обороноздатність нашої 
держави. Важливо розуміти, що створення 
та функціонування таких загонів, завдяки 
залученню громадських організацій та зва-
жаючи на саму специфіку роботи теробо-
рони, не вимагатиме великих фінансових 
вливань з боку державного бюджету. За-
уважимо, що більшість існуючих загонів те-
риторіальної оборони зараз знаходяться 
майже на повному самозабезпеченні, адже 
їх особовий склад більшість часу знахо-
диться в межах свого району проживання, 
тож харчуються та одягаються за власний 

рахунок, проходячи заняття у вільний від 
основної роботи час та під час регулярних, 
але короткострокових навчальних зборів. 

Державі слід негайно звернути увагу 
на цю галузь оборони, адже в умовах гі-
бридної війни саме присутність місцевих 
патріотично налаштованих вояків зможе 
гарантувати неможливість розгортання 
терористичної війни в тих районах, де від-
сутні регулярні військові частини!

Олег Хаврук 
заступник начальника управління 

військово-патріотичної роботи та 
сприяння територіальній обороні 

ТСОУ
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Вихованцям Глухівського військово-патріотичного клубу 
«Мужність», що на Сумщині, з дитинства прививають любов до 
рідного краю,  вчать бути сміливими, готовими до його захисту

Виховуємо патріотів

Ві й с ь к о в о - п а т р і о т и ч н е 
 виховання молоді зав жди  
відігравало значну роль у 
людському суспільстві. Як 

справедливо зазначив відомий педа-
гог В.Сухомлинський, «не можна за-
бувати, що особливо сильно і яскраво 
патріотичні почуття й переконання 
виражаються у силі духу, у волі людській 
тоді, коли Батьківщина в небезпеці, в 
годину найтяжчих випробувань».

Реалії сьогодення визначають пріо-
ритетні напрями роботи з військово-
патріотичного виховання дітей і моло-
ді. Патріотизм виявляється у любові 
до своєї країни, вшануванні рідної мо-
ви, культури, традицій, цілковитій го-
товності до захисту Вітчизни.  Вагому 
роль у пропагуванні ідеї патріотичного 
виховання як національного пріорите-
ту України, набутті підростаючим по-
колінням громадянських якостей, соці-
ального досвіду відіграють дитячі та 
молодіжні громадські організації. 

Однією з них на Сумщині є молодіжна 
громадська організація – військово-патрі-
отичний клуб «Мужність», заснована 25 
лютого 1987 року воїном-афганцем Вікто-
ром Максименко у м. Глухів. Її головною 
метою  завжди було і є виховання здоро-
вої, патріотично налаштованої та всебічно 
розвиненої молоді, тут молодим людям до-
помагають  реалізуватися та утвердитися 
в житті. На сьогодні, фактично в кожному 
місті  та районному центрі  області створе-
но подібні  клуби.  І хоч назви у них різні, 
але мета одна – виховання справжніх па-

тріотів: мужніх, від-
важних, хоробрих, 
сміливих.

28 років одні-
єю з основних па-
тріотичних засад 
клубу «Мужність» 
є повага до героїч-
ного подвигу сол-
датів 1941-1945 
років. На прикла-
ді  прадідів  вихо-
ванцям показують,  
що обов’язок кож-

ного чоловіка і громадянина – захищати 
Батьківщину. Тому і   проводяться  похо-
ди  місцями, де у війну йшли бої. Напри-
клад, щорічний похід  «Шлях Мужності»  не 
має аналогів, оскільки однією із складових 
частин є «Зірниця» - унікальна у своєму 
роді гра, яка допомагає молодим людям 
виховувати у собі силу фізичну та мораль-
ну, волю, патріотизм, мужність, дружбу та 
взаємодопомогу.  Не став виключенням  
і 28-й традиційний вій-
ськово-тактичний похід 
місцями бойової слави 
«Шлях мужності - 2015», 
який проходив у Слоут-
ських лісах Глухівського 
району з 30 квітня по 5 
травня.  Учасники похо-
ду  відвідали військові 
поховання, а потім роз-
почалася  триденна вій-
ськово-тактична гра. Та-
бір був поділений на два 
загони – Альфа та Омега. 
Після останньої битви вони об’єднались 
і знову стали одним табором Мужності,  
збудувавши Ватру дружби з цілих 10-ти 
метрових дерев. 

До учасників табору з напутніми сло-
вами звернулися міський голова Глухо-
ва Юрій Бурлака, заступник голови ра-
йонної ради Олексій Ткаченко, благо-
чинний Глухівського церковного округу 
отець Олексій, почесний президент клу-
бу Олег Лата. Поклавши квіти до підніжжя 
пам’ятника, представники Глухова, Шост-
ки, Дружби, Ямпільського та Глухівського 

районів  пішки вирушили до місця дисло-
кації.  Розбивши наметовий табір, на дру-
гий день урочисто відкрили похід, при-
свячений 70-річчю Великої Перемоги. Ді-
ти разом із дорослими навели порядок 
біля пам’ятників загиблим «афганцям», по-
фарбували військовий літак, який стоїть 
на околиці Слоута. Проте найбільш очі-
куваною подією, до якої хлопці та дівчата 
готувалися цілий рік, стала  триденна «ві-
йна», під час якої дві команди боролися 
за перемогу й головний трофей - банку 
згущеного молока. 

Щоб «знищити» противника, у «боях» 
школярі використовували нестандартні 
елементи тактики. Фінальна битва відбу-
валася о 5 ранку на сусідньому з табором 
полі.  Також для дітей організували воєнно-
тактичні навчання, стрільбу з пневматич-
ної гвинтівки.  Військовики  Національної 
гвардії, які дислокуються у Шостці, прове-
ли заняття з екіпіровки. 

Цей табір – ідеальні ліки від сучасної 
зростаючої комп’ютерної залежності та ма-

лорухливого способу життя. Кожного року 
на честь дня заснування клубу «Мужність» 
проходить обласний чемпіонат з військо-
во-спортивного багатоборства, присвяче-
ний пам’яті засновника організації  Віктора 
Максименка. Під час цих заходів змагання 
зі стрільби з пневматичної гвинтівки  за-
безпечує Глухівський  спортивно-техніч-
ний клуб ТСО України, яким керує  Олек-
сій Горбачов.  Як досвідчений керівник, 
він    плідно співпрацює з місцевими орга-
нами влади та громадськими і молодіжни-
ми організаціями з питань патріотичного 

Підростають захисники Вітчизни

Майбутнє України
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виховання молоді.  Неодноразово спільна 
діяльність клубу «Мужність» і  районної 
організації ТСО України висвітлювалася у 
«Крилатому віснику». За тривалий час  ро-
боти були напрацьовані певні традиції.  І 
ніхто не міг передбачити, що в Україні по-
чнуться бойові дії, що російська агресія 
піде так далеко. Війна на Донбасі не зали-
шила байдужим нікого. І, перш за все, на 
такі зміни в суспільному житті  зреагували 
військово-патріотичні громадські органі-
зації, які виховують дітей – майбутніх за-
хисників Вітчизни.

У клубі «Мужність» більше уваги поча-
ли приділяти заходам з військово-тактич-
ної підготовки та морального виховання 
підростаючого покоління. Прикладом є 
навчальні стрільби,  проведення уроків 
першої медичної допомоги, представники 
клубу надають допомогу українським вій-
ськовим, усі разом вийшли на «Марш Ми-
ру». Всі  заходи у клубі проводяться   тіль-
ки під прапором України! Клуб «Мужність» 
співпрацює з організаціями, які забезпечу-
ють порядок та безпеку місцевих мешкан-
ців. Вихованці, тренери клубу є членами 
добровільних дружин та «Територіальної 
громадської варти Р7». 

Як говорить директор клубу «Муж-
ність» Кирило Ященко: «Батьки не забра-
ли з клубу жодну дитину, мотивуючи не-
правильним виховним моментом, бо ми 
єдині у своєму прагненні жити у незалеж-
ній державі, хочемо перемогти і будувати 
сильну країну. Ми патріоти. Тому навіть у 
такій важкій економічній ситуації «Муж-
ність» показує високі результати на об-
ласних та всеукраїнських змаганнях з ру-

копашного бою та військово-спортивного 
багатоборства».

Для формування патріотичного почут-
тя і національної свідомості, духовності та 
моральних ідеалів  підростаючого поко-
ління на основі героїчних прикладів історії 
українського народу на Сумщині створено 
«Центр військово-патріотичного вихован-
ня допризовної молоді Сумщини».

З огляду на актуальність зростання ролі 
патріотичного духу, збереження в пам’яті 
поколінь трагічних подій війни в Афганіс-
тані та вічної шани до воїнів-патріотів ми-
нулого і сьогодення велику суспільну ко-
ристь своїми творчими доробками  прино-
сить вихованець Сумського  СУАЦ ДТСААФ, 
воїн-інтернаціоналіст, кавалер трьох бойо-

вих орденів Володимир Щеглов. На сьо-
годні він у  складі волонтерської бригади 
фактично весь час перебуває у зоні АТО, 
де підтримує  психологічний і бойовий дух 
захисників  незалежної України.

 Враження старшокласниці з Кроле-
вецького району Тетяни Ромашко:

- Однозначно чудовий і корисний  та-
бір для дітей не тільки великою і різнома-
нітною розважальною програмою, а й  ін-
дивідуальним вихованням, спрямованим 
на патріотизм, випробування та загарто-
вування учасників. 

В цьому таборі я 4-й рік і головне, чому 
він мене навчив, це бути людиною, поважа-
ти інших, стати більш дорослою, що озна-
чає – відповідальною людиною! Дорослі, які 
працювали в таборі, саме цьому нас і вчили!

Запам’ятались екскурсії у міста Путивль 
і Глухів, гра «Зірниця», патріотичне свято 
«День України», катання на квадроциклі, 
спуски у воду з гірки-вишки, а саме голо-
вне – це атмосфера добровільного пере-
виховання і навчання практичним нави-
чкам учасників, що допомагає фізичному 
розвитку. Мабуть, це й було головним до-
сягненням, бо працівники-педагоги  табо-
ру вчили дітей, як бути справжньою люди-
ною-патріотом з високими моральними 
цінностями, як бути лідером і що потріб-
но поважати один одного, бути єдиним 
колективом.Загалом, перебування в на-
метовому таборі подарувало багато різ-
них веселощів і чудовий відпочинок згідно 
програми табору «Літо мужності».

Тетяна Вакула

У міцному тілі - міцний дух

Гуртом і батька легше бити!
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Виконуючи рішення ХІІІ з'їзду ТСО України, дніпропетров
справжніх цінностях, готуючи їх до захисту

Виконуючи рішення ХІІІ з'їзду ТСО України дніпропетров

Невблаганно біжить час. Здається, 
ще зовсім недавно до Києва, на 
черговий з’їзд, зі всіх регіонів 
України з’їжджалися деле-

гати нашого славного Товариства. Ми 
не лише підбили підсумки зробленого, 
проаналізувавши успіхи і недоліки, а й 
накреслили плани на майбутнє.

 По завершенні роботи цього зібрання 
у Дніпропетровській обласній організації 
ТСО України відбулася нарада, учасника-
ми якої стали голови районних, міських, 
об’єднаних райміських осередків. Вони 
розглянули виконання Постанови та рі-
шень головного форуму ТСО України.

БЕЗ ПАТРІОТІВ ДЕРЖАВИ НЕ 
 ПОБУДУЄШ

Головним своїм завданням вважаємо 
виховання у людей, насамперед молодих, 
любові до рідної землі, поваги до старших 
поколінь, їхню підготовку до захисту Вітчиз-
ни. Особливо сьогодні. Зазначимо, що на-
ші оборонці завжди брали активну участь 
у патріотичному вихованні своїх земляків. 

Наприклад, спільно з Козацькою палан-
кою Війська Запорізького низового, де ота-
маном В. Ладигин, а також Дніпропетров-
ським дитячо-юнацьким центром міжна-
родного співробітництва, який очолює 
Н. Гончар,  провели І міський і ІІ обласний 
етапи Всеукраїнської військово-патріотич-
ної гри „Сокіл” („Джура”). Її учасниками ста-
ли 24 рої із 20 районів області, тобто бу-
ли представлені усі регіони нашого краю. 
Якщо говорити більш конкретно про наш 
скромний внесок у проведення цих захо-
дів, то скажу, що наші активісти допомо-
гли в облаштуванні лінії вогню для змагань 
зі стрільби з пневматичної гвинтівки, за-

безпеченні необхідної кількос-
ті зброї, протоколів, мішеней, 
комплектування суддівської 
колегії. Працювали всі, але 
особливо хочеться подякува-
ти зі шпальт нашого «Вісника» 
колективам Жовтневої район-
ної у місті Дніпропетровську 
організації ТСО України (голо-
ва Курчик М.О.) і Дніпропетров-
ської технічної школи (дирек-
тор Олєйников С.С.). 

Учасниками цих заходів були 
голова Дніпропетровської обласної організа-
ції Валерій Сорочан та інші посадові особи, які 
спілкувалися з молоддю. Їхні побажання, ви-
словлені під час цих неформальних розмов, 
будуть враховані організаторами під час про-
ведення наступної «Джури». 

Від подій 1941-1945 років нас віддаляють 
70 років, ми живемо в самостійній Україні, є 
її громадянами, а не Радянського Союзу. Але 
те, що відбувається сьогодні на Донбасі, в пев-
ній мірі нагадує ті події. Адже сьогодні ми теж 
захищаємо свою, українську, землю, свої до-
мівки, як це робили наші батьки й діди. Прав-
да, ворог прийшов не із Заходу, а зі Сходу…

 Тему минулої війни конче потрібно вико-
ристовувати у вихованні підростаючих поко-
лінь. Головне – робити це грамотно, виважено, 
спираючись на конкретні факти масового ге-
роїзму і уникаючи ідеологічних стереотипів. 
Так, сьогодні, після того, як парламент при-
йняв, а Президент України підписав пакет так 
званих декомунізаційних законів, стало дещо 
складніше проводити відповідну роботу. Маю 
на увазі, що відтепер потрібно змінювати ша-
блонні підходи до цієї теми, які виробилися у 
всіх нас за минулі десятиліття. Тож доводить-
ся, як мовиться, перебудовуватися на марші.

Під час місячників, при-
свячених дням Перемоги у 
Другій світовій, наші пред-
ставники побували в бага-
тьох школах, інших навчаль-
них закладах. Зустрічаючись 
з учнями, розповідали про 
подвиг прадідів, про те, 
скільки горя принесла ві-
йна в домівки тих, хто зали-
шився на окупованих тери-
торіях.

Багато зусиль докладають для патріотич-
ного виховання підростаючого покоління 
голови первинних осередків шкіл, які вод-
ночас є викладачами предмету «Захист Ві-
тчизни». Це, насамперед, Григорій Безрід-
ний, Іван Карабут, Володимир Гончаров, 
Олексій Горобець, Анатолій Левчук. Вони 
навчають юнаків та дівчат не лише азам вій-
ськової справи, а й розповідають про наше 
славетне минуле. Наприклад, національно-
визвольні змагання під проводом Богда-
на Хмельницького, Петра Сагайдачного та 
інших видатних постатей в історії України.

Сьогодні, коли Україна відстоює свою 
незалежність на Донбасі, дніпропетров-
ські оборонці допомагають Українському 
війську. Зокрема, ми власним коштом від-
новили та передали 5 автомобілів різного 
призначення, виділили одній з армійських 
частин кошти для придбання запчастин 
до автівок. Протягом минулого року і 1-го 
кварталу поточного надали благодійної 
допомоги на більш як 80 тисяч гривень. 
Окрім цього, навчальними закладами Дні-
пропетровської ОО Товариства підготов-
лено 65 водіїв, у нас працює програма без-
коштовної підготовки осіб, які мають ста-
тус учасника антитерористичної операції, 
а також членів їхніх сімей.

Незважаючи на ті негаразди і проблеми, 
які є у нас, продовжуватимемо надавати 
захисникам України посильну допомогу. 
НАКРЕСЛИЛИ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

На нараді, про яку йшлося вище, обго-
ворили питання участі нашої організації у 
розвитку технічних і військово-приклад-
них видів спорту, підготовки кваліфікова-
них спеціалістів масових технічних профе-
сій, військових фахівців та розвитку техніч-
ної творчості. А також утримання об’єктів 

В обласних організаціях
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вські оборонці докладають зусиль для виховання підростаючого покоління на 
у Батьківщини. При цьому не забувають і про спортивну роботу
ввські оборонці докладають зусиль для виховання підростаючого покоління на

інфраструктури ТСО України з метою ви-
конання державних завдань в період мо-
білізації та у військовий час. Розуміючи, що 
самотужки ці завдання складно реалізову-
вати, запланували провести розширене 
засідання бюро. На нього будуть запро-
шені заступник начальника управління вій-
ськово-патріотичної роботи та сприяння 
територіальній обороні ЦК ТСО України в 
Дніпропетровській області, представники 
українського козацтва, всі голови район-
них, міських, об’єднаних райміських орга-
нізацій, представники облдержадміністра-
ції, військові комісари міста й області. А та-
кож командири військових частин, голови 
ветеранських організацій. Зібравшись за 
«круглим столом», розглянемо роботу Дні-
пропетровської обласної організації ТСО 
України, зокрема, її навчальних закладів 
щодо підготовки фахівців для Збройних 
Сил України, економіки держави. Проаналі-
зувавши досягнення та упущення, накрес-
лимо плани з удосконалення діяльності.

У листопаді, на ІІ Пленумі обласного ко-
мітету буде розглянуто питання „ Про стан 
роботи Дніпропетровської обласної орга-
нізації на сучасному етапі та шляхи її поліп-
шення у світі рішень ХІІІ з’їзду ТСО України, 
вимог Указу Президента України „ Про за-
ходи щодо поліпшення національно-па-
тріотичного виховання дітей та молоді». 

СПОРТИВНА РОБОТА
Статутна діяльність Товариства в сфе-

рі розвитку неолімпійських (технічних та 
прикладних) видів спорту – це, в першу 
чергу, підтримка державної політики в пи-
таннях патріотичної і фізичної загартова-

ності молоді до служби в Збройних Силах 
України. Виконуючи ці завдання, дніпро-
петровські оборонці за ініціативи Валерія 
Сорочана, в співпраці з департаментом 
освіти і науки облдержадміністрації, об-
ласним відділенням комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України, розробили Положення про 
змагання з військово-спортивного багато-
борства серед школярів.

Але маємо не лише теоретичні напра-
цювання на майбутнє, а й конкретні ре-
зультати. Наприклад, нещодавно провели 
змагання з військово-спортивного трибор-
ства, до якого входять біг на 100 метрів, ку-
льова стрільба з пневматичної гвинтівки і 
підтягування на перекладині. В них взяли 
участь кілька тисяч осіб, які представляли 
майже 300 первинних організацій. 

Сумлінно, ініціативно поставились до 
організації і проведення цих заходів у По-
кровській, Амур-Нижньодніпровській ра-
йонних організаціях міста Дніпропетров-
ська, Дніпродзержинській міській організа-
ції, які очолюють В. Вакуленко, 
С. Швець, В. Старостенко. 

Плідно взаємодіємо з об-
ласною федерацією кульової 
стрільби (президент Мерку-
лов Є.В.) і спеціалізованою 
дитячо-юнацькою школою 
олімпійського резерву №1 
Дніпропетровської місь-
кої ради (директор Пущен-
ко Н.В.). Школі ми передали 
малокаліберну зброю для 
збереження і проведення 

навчально-тренувального процесу. На 
громадських умовах тренери-виклада-
чі тренують спортсменів організації ТСО 
України, які на протязі багатьох років є пе-
реможцями і призерами змагань на пер-
шість Товариства ТСО України.

Разом з федераціями водно-моторно-
го, ракетомодельного і судомодельного 
спорту, якими керують С. Орлов, В. Сірен-
ко, І. Волканов, беремо участь в організації 
і проведенні змагань, зокрема, допомага-
ємо автотранспортом. 

Ми не стверджуємо, що у нас не існує 
проблем щодо виконання статутних за-
вдань. Вони є. Але ми докладаємо усіх зу-
силь, щоб їх було якомога менше, щоб сво-
єю працею сприяти зміцненню оборонно-
го Товариства, пропагуванню у суспільстві 
справжніх цінностей: любові до рідної зем-
лі, готовності її захищати, поваги до стар-
ших поколінь, Українського війська. 

Заступник голови 
Дніпропетровської ОО ТСО України 

Анатолій Токар
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Це чудово розуміють у Львівській обласній оборонній організації, де, незважаючи на фінансові 
проблеми, капітально відремонтували адміністративні приміщення, навчальні класи і 
опалювальну систему

Ль в і в с ь к а  о б л а с н а 
о р г а н і з а ц і я  ТСО України 
з а в жд и  ж и л а  а к т и в н и м 
життям. Та найбільше по-

зитивних змін відбулося за ті роки, 
відколи її очолив Василь Хамула. І це не 
дивно: Василь Іванович є надзвичайно 
енергійною людиною, яка вболіває за 
доручену справу і робить все можли-
ве, щоб покращити результативність 
виконання завдань, які стоять перед 
колективом. До того ж він чудовий 
господарник. 

Тож ставши до керма, відразу запропо-
нував колективу провести «омолодження» 
адмінбудівлі обласної організації.

Незабаром закипіла робота. Почали 
з дверей, які за роки експлуатації не ли-
ше втратили привабливий зовнішній ви-
гляд, а й перестали зберігати тепло в при-
міщеннях. Звісно, що замінити їх в один 
день не могли. Робили це поступово. І, 
врешті решт, на сьогодні ми маємо по-
над 80 нових і сучасних дверей. Окрім 
них, замінили на пластикові енергозбе-
рігаючі 113 вікон. 

 Часи змінюються, змінюється і уявлен-
ня про облаштування робочих місць. Чим 
краще обладнані кабінети, тим краще пра-
цюють люди. Зважаючи на це, капітально 
відремонтували актову залу, де проводять-
ся збори, засідання бюро, наради, а також 
більшість приміщень адміністративного 
корпусу, загальною площею близько 13 
тисяч квадратних метрів. 

Дуже важливим є враження, яке скла-
дається у людини, що переступила поріг 
будь-якої установи. Саме від нього зале-
жить первісний висновок і про колектив, 
який там працює, і про те, як тут налаго-
джена робота. Сьогодні в переважній біль-
шості кабінетів та в коридорі встановлені 
підвісні стелі, старі меблі замінені на нові. 
Закуплена нова комп'ютерна та розмно-
жувальна техніка, без якої аж ніяк не обі-
йтися. Ремонтні роботи були проведені 
не в один день, а поступово. Працівники 
терпіли при цьому певні незручності. Але 

розуміння того, що 
вони тимчасові і не-
забаром ми будемо 
працювати в кра-
щих умовах, допо-
магали боротися з  
дискомфортом. 

Згодом зроби-
ли ремонт сходо-
вої клітки будин-
ку вартістю 50 427 
гривень. Відремон-
тували санітарно-
гігієнічні кімнати, 
повністю замі-

нивши в них сантехніку. Раніше бага-
то клопоту доставляв дах, який під час 
дощів протікав. Тож і на його ремонт 
не пошкодували 33 тисяч гривень. 

 На другому поверсі нашої адмі-
ністративної будівлі замінили стару 
підлогу на нову, а коридор обладна-
ли новими сучасними стендами. Рес-
таврували й паркетну підлогу майже 
у всіх кабінетах другого та третього 
поверхів, де розташовані приміщення 
апарату обласної організації та Львів-
ської автомобільної школи ТСО Украї-
ни. Упорядкували навколишню тери-
торію, надавши їй досить привабливо-
го вигляду. Долучилась до приведення 
адмінбудинку у належний стан і авто-
мобільна школа, яку очолює Павли-
шин Степан Андрійович. В автошколі 
також відремонтовано майже усі при-
міщення. Аудиторії облаштовані у від-
повідності до вимог сучасності (замі-

нені двері, встановлені підвісні стелі). Во-
ни оснащені сучасними мультимедійними 
системами. В класі, де вивчають правила 
дорожнього руху, будови і експлуатації ав-
томобіля та безпеки руху, є елетрофікова-
ний світлофор, інші технічні новинки.

Всі проведені роботи є дуже і дуже 
важливими для нас. Але найбільшим до-
сягненням у плані капітального ремонту 
будівлі, створення сприятливих умов для 
роботи, ми вважаємо реконструкцію сис-
теми теплозабезпечення. Василь Іванович 
довго виношував плани щодо поліпшення 
її роботи, розуміючи, що втілити в життя 
задумане не так-то й просто. Тому мину-
лого року скликав збори апарату облас-
ної організації, на яких і поділився свої-
ми міркуваннями, вислухав думки людей, 
відповів на їхні запитання. А ще – отримав 
підтримку колективу на проведення від-
повідних робіт.

Необхідність цього рішення виникла із-
за того, що ми щороку отримували від кому-
нального підприємства «Львівтеплоенерго» 
рахунки, де фігурували астрономічні як для 
нас суми, які потрібно було сплатити - 45-60 
тисяч гривень, щомісяця. При цьому люди 

Ц д

Досвід

Головний штаб Львівського ТСОУ

Раніше цей вхід мав непривабливий вигляд...
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постійно скаржилися на те, що взимку в ка-
бінетах холодно. Адже опалювальна систе-
ма, проведена багато років тому, застаріла і 
морально, і фізично, зокрема, батареї засмі-
тилися і тому погано обігрівали приміщення. 
Як можна було зарадити в цій ситуації? Ніяк, 
окрім як збудувати нову сучасну котельню, 
підвести газ, замінити всі труби та батареї. 

Не буду перераховувати всі нюанси, які 
супроводжували ремонтно-будівельний 
процес, а скажу лише, що незабаром за 
реконструкцію опалювальної системи нам 
виставили рахунок в 1 мільйон 600 тисяч 
гривень. Окрім цього, за підведення газу 
довелося сплатити 200 000 гривень. Робо-
ти проводились з листопада 2014 року по 
лютий 2015 року, тобто фактично взимку. 
І весь цей час нам довелося працювати в 
холодних приміщеннях. Тож коли, нарешті, 

реконструкція завершилася і стало тепло, 
нашим радощам не було меж….

Колосальні фінансові витрати призве-
ли до певних проблем у життєдіяльності 
організації. Тому за рішенням загальних 
зборів колективу, працівники її апарату з 
1 квітня 2015 року перейшли тимчасово на 
4-денний робочий тиждень, при цьому по-
бували у 14-денних неоплачуваних відпуст-
ках. Але при цьому ніхто не почувається 
невдоволеним, розумі-
ючи, що, не отримуючи 
з державного бюджету 
жодної копійки, якось 
інакше провести рекон-
струкцію опалювальної 
системи  неможливо.

Варто зазначити, що 
протягом останніх 10 
років реконструкцій-
ні та ремонтні роботи 
проводяться практично 
в усіх осередках ТСОУ 
Львівської області. На-
приклад, введено в експлуатацію навчаль-
ний корпус Городоцького РСТК, Стрий-
ським СТК придбано будівлю для прове-
дення навчального процесу з підготовки 
водіїв у місті Сколе. Загалом у більшості 
оборонних організацій області капітально 
відремонтовані усі приміщення, навчаль-
ні класи, де слухачі опановують водійське 
ремесло. Класи комп’ютеризовані, є авто-
тренажери. 

На засіданні бюро Львівського обласно-
го комітету вирішили: організації, які не ма-
ють власних приміщень для удосконалення 
навчальної бази, будуть надавати допомо-

гу організаціям, які їх мають. Наприклад, у 
2015 році таку допомогу надали Шевченків-
ському районному спортивно-технічному 
клубу та Львівському ОУСТЦ. Також члена-
ми бюро, за ініціативи голови обласної ор-
ганізації Хамули В.І., було прийняте рішення 
розібрати списане приміщення класу Золо-
чівської автомобільної школи ТСО України 
в селищі міського типу Глиняни і передати 
цеглу Львівському ОУСТЦ. Це дозволить 

останньому реконструювати автомобільні 
гаражі в адміністративно-навчальний кор-
пус. До роботи залучалися всі організації 
області, і будівлю розібрали буквально по 
цеглинці за два дні.

І нехай це ні для кого не є новиною, 
але ми зайвий раз переконались: керів-
ник може вирішити великі проблеми ли-
ше тоді, коли має підтримку в колективі, 
користується заслуженим  авторитетом 
серед людей. А ще - уміє чітко роз'яснити 
поставлені завдання і повести людей на 
їх виконання.

Тетяна Петрашевич

Василь Хамула

Львівські оборонці на будмайданчику

У навчальному класі львівської автошколи
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Своїми роздумами щодо перспектив розвитку навчальних закладів Товариства ділиться директор 
Нововолинської  автошколи Жидков Микола Анатолійович, делегат XIII з’їзду ТСО України

До дня автомобіліста 

ерспектив розвитку навчальних закладів Товариства ділиться директор 

ЖИТИ НЕ ТІЛЬКИ 
СЬОГОДНІШНІМ ДНЕМ

Нововолинська автомобільна 
школа ТСО України бере свій 
початок з філії Ковельського 
автомотоклубу, на базі якого 

у 1964 році створено Нововолинський 
автомотоклуб, 15 листопада 1974 року 
реорганізований в автомобільну школу 
ДТСААФ. Навчально-матеріальна база 
складається з двоповерхового навчаль-
ного корпусу площею 780 м кв., в яко-
му розташовані 6 кабінетів теоретичної 
п і д го то в к и ,  к о м п ’ ю те р н и й  к л а с , 
адміністрація. Є власний майданчик почат-
кового водіння і автодром. Автомобільний 
парк налічує 24 одиниці рухомого складу, з 
них 12 легкових автівок. Обладнано гаражі, 
ремонтну базу, майданчик щоденного 
технічного обслуговування.

Показником роботи педколективу є те, 
що, не дивлячись на доволі високу ціну за 
навчання, наявність інших закладів з підго-
товки водіїв, випускники нашої автошколи 
ведуть до нас своїх знайомих, дітей та ону-
ків. Сьогодні підготовкою водіїв займають-
ся 18 спеціалістів. Вони мають стаж роботи 
в Товаристві від 10 до 30 років. Є і молоде 
поповнення - три викладачі та інструктор.

Заслуженою повагою користуються ве-
теран Товариства викладач вищої катего-
рії Людмила Войтович, молодий спеціа-
ліст викладач Тетяна Прадун, випускники 
нашої автошколи, які після служби в ар-
мії прийшли працювати в школу: майстер 
виробничого навчання Петро Юр, май-
стри Микола Цвек, Сергій Новачук, Ми-
кола Остапусь.

За останні 5 років підготовлено 2968 
водіїв транспортних засобів різних катего-
рій, 157 з них підвищили свою кваліфіка-
цію, при цьому доходи автошколи склали 
6 млн. грн. Всього за роки незалежності 
підготовлено близько 14 тис. водіїв , у тому 
числі для ЗСУ - 1528. На жаль, з 2006 року 
підготовку військових водіїв припинено, 
хоча всі умови для цього є.

За цей час придбано 5 легкових авто-
мобілів, нову комп’ютерну техніку, автопід-
йомник, обладнано автомийку, проведено 
заміну покрівлі адміністративно-навчаль-
ного корпусу, встановлено автономне опа-
лення, замінено вікна на енергозберігаючі. 
Всього на це було витрачено 210 тис.грн.

Як і у кожного директора автошколи чи 
СТК однією з болючих проблем у мене є ма-
теріально-технічне забезпечення навчально-
го процесу. Ці питання вирішуються в кожно-
му навчальному закладі на свій страх і ризик. 
Так, для придбання нового автомобіля у біль-
шості навчальних закладів власних коштів 
немає, і перед директором виникає дилема: 
придбати новий автомобіль, взявши кредит 
у банку під “ драконівські відсотки”, заплатив-
ши в кінцевому результаті подвійну ціну, чи 
йти на вторинний ринок, вишукуючи старий 
за меншою ціною, але при цьому також ри-
зикуючи щодо реального технічного стану і 
подальших вкладень в його ремонт.

Враховуючи умови нинішньої кризи, за-
хмарні ціни, високі кредитні ставки, при-
дбання нових автомобілів, інших основних 
засобів навчально-матеріальної бази, кон-
курентоспроможність наших закладів стає 
проблематичною. Центральний комітет ТСОУ 
надає короткострокову, до одного року, без-
відсоткову поворотну позику на цільові ви-
трати, але її розмір, особливо з нинішніми 
цінами, незначний і не вирішує проблеми.

Можливо, настав час, коли необхідно 
організовувати централізовану закупівлю 
транспортних засобів. Досвід такої роботи 
має аналогічна оборонна організація Рес-
публіки Польща – Ліга оборони Краю. Там 
автомобілі закуповують, встановлюють ду-
блююче керування і передають в навчальні 
заклади. Після 5-6 років експлуатації їх по-
вертають і, після передпродажної підготов-
ки у спеціальних майстернях оборонної ор-
ганізації, виставляють на вторинний ринок.

Зрозуміло, що це питання одразу не вирі-
шіться, але жити тільки сьогоднішнім днем - 
це значить втратити не тільки ті досягнення, 
що у нас є, але й конкурентоспроможність 
навчальних організацій в майбутньому.

Не менш важливим питанням є підтриман-
ня будівель і споруд в належному стані. Мож-
ливо, я помиляюсь, але за часів незалежності 
в Товаристві, мабуть, не побудовано і не вве-
дено в експлуатацію бодай один значущий 
об’єкт. В той же час наявні будівлі і споруди, 
які експлуатуються не один десяток років, 
потребують ремонтів як капітальних, так і по-
точних. А без чітко спланованих заходів ЦК з 
визначення об’єктів нерухомості, які потре-
бують першочергової уваги та фінансування 

цих робіт, силами тільки колективів навчаль-
них закладів провести майже неможливо.

В умовах, коли ціни на енергоносії не 
порівняні з цінами на наші послуги, вини-
кає нагальна потреба в тотальній еконо-
мії енергоресурсів. А це і заміна вікон на 
енергозберігаючі, і утеплення приміщень, і 
перехід на альтернативне опалення. У 2012 
році, враховуючи специфіку роботи (занят-
тя у навчальних кабінетах, згідно розкладу, 
проводяться не кожний день і не більше 
чотирьох годин на добу), було прийняте 
рішення про від’єднання від центральної 
мережі опалення і обладнання кожного 
приміщення автономним опаленням - ін-
дивідуальними газовими конвекторами. За 
результатами опалювальних сезонів еконо-
мія на обігріві приміщень склала біля 15%. 
Все це стало можливим не тільки завдяки 
зусиллям автошколи, але і за матеріальної 
підтримки ЦК ТСОУ та голови Волинської 
обласної організації ТСОУ Запорожченка 
В.І. ( надання поворотної позики, прийнят-
тя рішення про зменшення відрахувань ви-
щим організаціям).

За майже 30 років моєї роботи директором 
автошколи були різні ситуації: з ентузіазмом 
будувались нові приміщення, автодром, авто-
мобільний парк, вдосконалювалась навчаль-
но-матеріальна база з теоретичної підготовки. 
А був і період, коли вважалось: все, далі немає 
ніякої перспективи, спеціалісти звільнялися, 
шукаючи кращих умов. Але залишилися ті, хто 
зберіг автошколу і в подальшому примножив 
її досягнення. Серед них ветерани ТСОУ, які 
після служби в армії пропрацювали більше 
40 років і пішли на заслужений відпочинок: 
майстер виробничого навчання Мотика В.Я., 
начальник автоколони Луцюк П.П. У цьому 
році відзначатимуть 30-річний стаж роботи в 
автошколі помічник директора Доманський 
В.Н., старший майстер Антонюк М.М. 

Dum spiro, spero - поки дихаю, сподіва-
юсь! Сподіваємось і ми! Тому на майбутнє 
в планах колективу автошколи подальше 
зміцнення навчально-матеріальної бази - 
заміна комп’ютерної техніки на більш су-
часну, придбання динамічного вантажно-
го автотренажера, зовнішнє утеплення го-
ловного корпусу, створення комфортних 
умов роботи для працівників та навчання 
слухачів.

д
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Горіть для себе, і горіть для мене,
Живіть із честю, як в старі віки,
Бо тільки той залишиться на сцені
Про кого пам’ятатимуть зірки.

Василь Даниш

Сторінка книголюба

Дорослий онука поділився зі 
мною досить сумним, як на мій 
погляд, спостереженням:

- Хочеш, щоб тебе помітили 
серед молоді , зроби дві речі – відмовся 
від пива і почни читати книжки.

Так, для мене це сумно, адже належу до 
того покоління, дитинство якого не було 
спотворено засобами масового зомбуван-
ня – телебаченням, всесвітнім павутинням, 
FM-радіо тощо. Книга дійсно була нашим 
надійним другом. У 4-му класі за якусь там 
провину матуся дуже жорстоко покарала 
мене, круглого відмінника – заборонила 
читати книжки. Крім підручників, звісно. 
А коли термін покарання скінчився, сама 
принесла з гарнізонної бібліотеки «Робін-
зона Крузо». З якою насолодою я її читав! 
Скоріше, вживав, обсмоктуючи кожне ре-
чення, кожне слово, безліч разів поверта-
ючись до попередньої сторінки.

Не уявляю своє життя без книги і сьогод-
ні. Багато років поспіль користуюсь послу-
гами Читацького Клубу, члени якого мають 
можливість за досить помірну ціну знайо-
митись з новинками літератури. Клуб має 
досить поважний за об’ємом фонд. Але, 
на жаль, до нього здебільшого підходить 
дуже вдалий російський вислів – «чтиво». 
Тим більше, що практично всі вони напи-
сані на «великом, могучем и правдивом» і 
чітко розподіляються за жанром на чотири 
групи: детективи, нескінчені серії «високо-
художньої прози» про сучасних російських 
суперменів із спецназів, так звані «дамські» 
романи Дарини Донцової та її не менш пло-
дючих товарок і, звичайно ж, поклади різ-
номанітної фантастики.

Не затримуючись, минаю ці перли сло-
весності і прямую до стенду з новинками 
сучасних українських письменників. Чесно 
кажучи, і там достатньо «макулатури». Але 
цього разу погляд одразу вихоплює неве-
личку за об’ємом, але цікаво оформлену 
книжечку з інтригуючою назвою «ІДУ НА 
ВИ». Не менш красномовний і підзаголо-
вок – «Кодекс українця нової доби - лица-
ря честі, духу та гідності. Почніть з себе. 
Станьте прикладом для інших».

Як освічена людина, Читач не знайде в 
текстах нічого такого, що стане для ньо-
го відкриттям. Проте, коли автор вдумли-
во підібрав судження величезного загалу 
людей, всесвітньо відомих своєю держав-
ною мудрістю чи безсмертними справа-

ми, прокоментував їх з позицій свого, 
сучасного бачення подій у країні і сві-
ті – є над чим поміркувати. Щоб мати 
уяву про що йдеться у творі, я зробив 
деякі виписки:

-…постійне нагадування про боліс-
ні моменти нашого минулого не дода-
ють віри у славу рідного народу. Є без-
ліч позитивних моментів, про які варто 
пам’ятати.

- Лише особистість – і так було за-
вжди – зможе повести за собою маси. 
Головне – щоб лідер зміг відмежувати-
ся від домінанти популістських настро-
їв і, тверезо оцінивши ситуацію, йшов до 
мети. Головне – щоб, ставши надією міль-
йонів, він не втратив відчуття реальнос-
ті і міг правильно відрізнити друзів від 
ворогів.

- Україні потрібен лідер зі сміливою 
програмою перетворень і моральним 

авторитетом, здатний повернути об-
личчям до себе маси, здатний об’єднати 
суспільні і політичні організації спіль-
ною метою.

- Беззаперечно, нам потрібен морально 
міцний і сильний духом лідер, здатний іти 
сам і вести за собою інших. Та, окрім сили, 
потрібна ще мудрість і доброта.

- …бідний не той, у кого мало, а той, 
кому мало.

- Вмерти заради кращого майбутнього 
можна, тим самим разово вирішити для се-
бе (і далеко не завжди для інших) цю про-
блему, але це є здачею всіх позицій влас-
ного життя.

- Єдине, що повинно нас інколи змушу-
вати озиратися, - це повага і вдячність за 
славні минулі часи.

- Наша доля дає нам не чашу відчаю, а ке-
лих сприятливих можливостей. Тож візьмі-
мо його – не зі страхом, а з задоволенням…

- Сумна доля чекає на той народ, чий 
уряд можна підтримувати лише за допомо-
гою системи, яка періодично перерозподі-
ляє велике багатство, створене працею ба-
гатьох, по валізах маленької купки людей.

-…використання для української спра-
ви сприятливої міжнародної ситуації є ду-
же важливим чинником, але не слід іти аж 
так далеко, щоб зовнішні події і чужі сили 
визнати основними й до них пристосову-
вати свої власні змагання, йдучи безвіль-
но у хвості тих сил.

-…національна ідея – це насамперед 
віра в те, що будь-яка мрія є досяжною.

- Наш великий недолік у тому, що ми 
надто швидко опускаємо руки. Найбільш 
вірний шлях до успіху – весь час пробува-
ти ще один раз.

- Справедливості для всіх ніколи не було і 
навіть у досконалому суспільстві бути не мо-
же, але віра через це не повинна померти.

Автор, людина ще досить молода, не на-
ставляє, не нав’язує своїх власних думок і не 
намагається «задавити» ерудицією – він за-
кликає замислитися над своїм місцем у ви-
рі сьогодення, свою причетністю до історії, 
яка пишеться кров’ю наших співвітчизників 
саме зараз. Свій варіант Кодексу Василь Да-
ниш викладає в 90 пунктах, але й далі нуме-
рує пусті рядки, натякаючи, щоб Читач сам 
продовжив, викладаючи свої думки.

Тож раджу, дорогі колеги, за можливос-
ті ознайомитися з цим твором небайдужої 
і дуже талановитої людини.

З повагою,
Володимир Віжунов
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Професор Олександр Борзих, проживши півстоліття у Донецьку, де зробив блискучу  
кар’єру, сьогодні оперує  українських бійців 

Народився він на Тамбовщині - у 
провінційному російському 
містечку Глазок. Коли закінчив 7 
класів, батьки, Володимир Петро-

вич і Юлія Сигізмундівна, переїхали у Донецьк. 
- Тато мій, росіянин за походженням, 

хотів залишитися в Росії, але мама, укра-
їнка, яка як донька «ворогів народу» ще 
у 1937-му опинилася на чужині, прагну-
ла жити на рідній українській землі, - роз-
повідає Олександр Володимирович. – Він 
дуже її любив і не міг не поїхати за нею…

 Сашко у Донецьку закінчив середню 
школу, став студентом медичного інсти-
туту. Іншого вибору, як він жартує, у ньо-
го не було. Адже по лінії матері представ-
ники кількох поколінь були лікарями ще 
з 18 сторіччя! У цьому місті відбувся як 
лікар: почавши трудовий шлях з посади 
загального хірурга, згодом перекваліфі-
кувався у травматолога. Набравшись до-
свіду, відкрив відділ мікрохірургії і віднов-
лювального лікування наслідків травм До-
нецького науково-дослідного інституту 
травматології і ортопедії, який очолював 
до серпня 2014 року. А ще Олександр Бор-
зих – доктор медичних наук, заслужений 
лікар України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, професор 
кафедри травматології і ортопедії Доне-
цького Національного медичного універ-
ситету. Він є автором майже 200 наукових 
робіт, 3 монографій, 17 винаходів. Під його 
керівництвом п’ятеро молодих лікарів за-

хистили дисертації кандида-
тів медичних наук. 

Колеги згадують, що він 
ніколи не соромився вчи-
тись у більш досвідчених ко-
лег, а коли зрозумів, що це 
йому до снаги, почав бра-
тись за найскладніші опе-
рації, завжди першим при-
ходив на роботу і останнім 
йшов додому. На запитання 
про кількість прооперова-
них пацієнтів каже, що ніко-
ли не займався подібними 

підрахунками, але зізнається, що багато. 
У Донецьку мав улюблену роботу, двох 

доньок і чотирьох онуків, прекрасну дру-
жину-педагога, його знали і поважали ти-
сячі людей, яким він допоміг, а то й вряту-
вав життя. Та все змінилося весною 2014-
го, коли купка мерзотників оголосили про 
створення так званої Донецької Народної 
Республіки.

- Працюючи в інституті, я не замислю-
вався над тим, щоб змінити місце прожи-
вання і роботи, - продовжує професор 
Борзих. - Але влітку минулого року сім’я 
старшої доньки потрапила під обстріл бо-
йовиків. Після цього, разом з дітьми та чо-
ловіком, залишила місто, виїхавши до Киє-
ва. А незабаром, зрозумівши, що ця вакха-
налія не скоро скінчиться, поїхала з сином 
та чоловіком і молодша. 

Олександр Володимирович пишається 
своєю великою родиною, доньками. На-
таля - кандидат медичних наук, працює в 
одній зі столичних клінік лікарем-травма-
тологом. Підростають онуки: Аріна - шко-
лярка, а Святослав і Агата відвідують дит-
садок. Молодша донька, Юлія - лікар-дер-
матолог, виховує сина Лева. 

Слідом за дітьми, у серпні місяці, зали-
шив шахтарський край і він. Вже на бере-
гах Дніпра, дізнавшись, що у Національ-
ному військово-медичному клінічному 
центрі є клініка ушкоджень, де лікуються 
військовики - учасники антитерористич-
ної операції, пішов до Центру. Попрацю-

вавши як волонтер, зрозумів, що саме тут 
буде найбільш корисним. Вже рік, як про-
фесор Борзих працює у Центрі.

За цей час виконав десятки операцій, 
рятуючи бійців. Більшість з них - надсклад-
ні. Старший лейтенант Олександр Чорпі-
та, солдат Олексій Соколовський та багато 
інших завжди пам’ятатимуть свого рятів-
ника, яких він поставив – у прямому розу-
мінні цього слова – на ноги.

У новому колективі професора Борзих 
поважають і колеги, і пацієнти. Насампе-
ред - за високу фаховість.

- Олександр Володимирович є надзви-
чайно скромною людиною, - каже началь-
ник клініки ушкоджень, доктор медичних 
наук, полковник медичної служби Ігор Ста-
ніславович Савка. – А ще – професіоналом 
з великої літери, адже оперує при пошко-
дженнях периферичних нервів, дефектах 
кінцівок, плечового сплетіння, застосову-
ючи мікрохірургічні методи лікування, що 
не кожному під силу. При цьому викорис-
товує методики, які особисто напрацював 
за понад 30 років роботи у Донецькому 
НДІ. За ними, до речі, навчаються студен-
ти медичних університетів. У найскладні-
ших випадках йому асистує донька Наталя. 

Олександр Володимирович не бачить у 
своєму переїзді до Києва нічого надзвичай-
ного, не ремствує на труднощі. Сьогодні він 
зі своєю великою родиною проживає у ро-
дичів. Спілкуючись з професором Борзих, 
не міг не поцікавитись його ставленням до 
подій, що відбуваються на рідному Донбасі. 

- Коли згадую свою малу Батьківщину, 
мене огортає невимовний сум, - каже він. 
– Боляче дивитись на те, що зробили з ці-
єю прекрасною землею та людьми різні 
покидьки. Я – росіянин за походженням, 
але за духом, переконаннями - українець. 
Не уявляю свого життя без України, яка 
стала рідною не лише для мене, а й моїх 
доньок, онуків. Тут вони народилися, тут 
зробили свої перші кроки. Радий, що сьо-
годні, у цей надскладний для України час, 
потрібен їй. 

Сергій Зятьєв

Олександр Борзих з дружиною та сім'єю доньки Наталі



«Чайка» відкрила мені дорогу в небо…»

 Багато років тому Геннадій Потєхін, офіцер Радянської Армії, 
привів свого сина Петрика на аеродром ДТСААФ Української РСР 
«Чайка». Там під керівництвом досвідчених наставників він вивчав 
будову парашута, знайомився з правилами техніки безпеки. А коли 
досяг відповідного віку, здійснив з борту АН-2 свій перший стрибок 
з парашутом: то було початком шляху, який з часом привів його до 
військового училища, а потім і до десантних військ. 
 Сьогодні полковник Петро Потєхін – начальник відділу 
повітряно-десантної техніки командування високомобільних 
десантних військ Збройних Сил України. За відгуками товаришів, 
є «професіоналом вищого ґатунку, мужнім і відчайдушним». 
Заслужити таку характеристику з вуст тих, з ким побував під 
кулями, мріє, мабуть, кожен офіцер.
 Він добре знає що таке російські «Гради», дивився смерті у вічі, 
з підлеглими бійцями рятував бойових побратимів. Доля звела і з 
тими, хто не думав про інших, порушуючи писані і неписані закони 
війни і про кого не хоче згадувати...
 Відверте інтерв’ю з вихованцем оборонного Товариства 
читайте у наступному номері «Вісника». 




