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Шановні колеги! Дорогі друзі!
В ці останні грудневі дні ми традицій-

но озираємось на пройдений за рік шлях, 
аналізуємо свої досягнення і похибки, на-
мічаємо основні віхи розвитку на наступ-
ний рік. Яким же він був для нашого Това-
риства, чим запам’ятається цей дуже не 
простий – 2015 рік?

Перше і найголовніше – ми стійко ви-
тримали всі негаразди, впевнено і гід-
но відповіли на виклики сучасності. Як 
об’єктивні, так і суб’єктивні! Незважаючи 
на складну соціально-економічну ситуацію 
в країні, ми в цілому ненабагато зменшили 

обсяги підготовки робітничих кадрів з технічних професій. А для більшості 
навчальних закладів ці труднощі стали справжнім стимулом в підвищенні 
ефективності роботи. Чимало проблем викликало бажання деяких ділків 
від «великої політики» оголосити майно Товариства державним, а точні-
ше – роздерибанити його, відхопивши найбільш ласі шматки. Проте ми 
твердо стоїмо на своїй позиції, яка законодавчо прописана в Цивільному 
Кодексі України – безперервне добросовісне володіння нерухомим май-
ном протягом десяти років надає право власності на це майно!

Звітно-виборна кампанія 2014-2015 років, ХШ з’їзд дали зрозуміти, що 
Товариство, в більшості своїй, було і залишається колективом однодумців, 
які чітко розуміють свої завдання і бачать конкретні шляхи їх вирішення. 
Визнанням провідної ролі ТСО України  в суспільному житті країни слу-
гують такі факти як реєстрація у Верховній Раді проекту Закону України 
«Про Товариство сприяння обороні України», надання конкретних за-
вдань нашому Товариству в Указі Президента України «Про Стратегію на-
ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

Наступний – 2016 рік має стати для нас, як і для всієї країни, вирішаль-
ним. І не тільки тому, що у вересні виповнюється 25 років від того дня, як 
Товариство сприяння обороні України взяло на себе відповідальність за 
подальшу долю ДТСААФ – виконання зобов’язань оборонного Товариства 
перед державою по підготовці військових спеціалістів для Збройних Сил, 
розвиток технічних і прикладних видів спорту, збереження матеріально-
технічної і навчальної бази,  а також багатотисячного колективу штатних 
працівників – керівників організацій, викладачів і майстрів виробничого 
навчання, тренерів та інструкторів. Нас чекає велика і творча робота по 
виконанню Державної цільової програми з національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, яка має бути розробле-
на і затверджена Кабміном до 31 грудня 2015 року. Перед нами стоїть 
чимало завдань, пов’язаних з реорганізацією ДАЇ та МРЕО, втіленням в 
життя нового Закону України «Про професійну освіту». Впевнений, що 
Закон про наше Товариство також буде прийнятий, і на його базі ми роз-
робимо нову редакцію Статуту, який зніме більшість проблем, виклика-
них розходженнями між нині діючим Статутом і Законом України «Про 
громадські об’єднання».

Вітаю ветеранів Товариства, штатних працівників, спортсменів і акти-
вістів – всіх читачів нашого «Вісника ТСО України» з наступаючим 2016 
роком, бажаю міцного здоров’я, злагоди та благополуччям вам і вашим 
родинам. Впевнений, що мир і справедливість прийдуть на нашу святу 
багатостраждальну землю, і Товариство з новою енергію продовжить 
виконання свої статутних обов’язків та завдань, поставлених перед ним 
керівництвом держави!

Від першої особи
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Актуально

Це й  з а ко н о п р о е к т  в и з н ач а є 
п р а в о в і  з а с а д и  д і я л ь н о с т і 
всеукраїнської добровільної, 
о б о р о н н о - п а т р і о т и ч н о ї  і 

спортивно-технічної громадської організації 
«Товариство сприяння обороні України» 
(далі – Товариство), яка відповідно до свого 
Статуту сприяє державі у сфері військово-
патріотичного та фізичного виховання 
молоді України, підготовки призовників з 
військово-технічних спеціальностей для 
Збройних Сил України та інших, утворених 
відповідно до законів України, військових 
формувань, розвитку технічних та приклад-
них видів спорту. У своїй діяльності Товари-
ство керується Конституцією України, чинним 
законодавством і власним Статутом. Товари-
ство взаємодіє з органами державної влади, 
громадськими організаціями і колективами 
громадян патріотичного спрямування.

Зазначений проект Закону поєднує та сис-
тематизує норми вже існуючих чинних За-
конів і Постанов Кабінету Міністрів України 
щодо статутної діяльності Товариства. Його 
прийняття буде сприяти правовому врегу-
люванню цілого ряду специфічних завдань, 
які виконує Товариство, а також розширенню 
можливостей з підготовки громадян України 
до захисту країни. Законопроект базується на 
Конституції України, вимогах законів України 
«Про Збройні Сили України», «Про військовий 
обов’язок і військову службу», «Про громад-
ські об'єднання», «Про професійно-технічну 
освіту», інших Законів та відповідних Поста-
нов Кабінету Міністрів України. Варто зазна-
чити, що втілення в життя цього Закону не 
потребує додаткових витрат з Державного 
та місцевих бюджетів.

Прийняття цього Закону в певній мірі до-
поможе розв’язанню складної ситуації в країні 
та на її кордонах, адже сприятиме зміцненню 
обороноздатності української держави, під-
готовці кадрів масових технічних професій, 
розвитку технічних і прикладних видів спорту, 
патріотичному і фізичному вихованню молоді, 
утвердженню суспільної моралі та здорового 
способу життя.

Неприкрита агресія  з боку Росії відкри-
ла українцям очі на необхідність мати власні 
Збройні Сили, які здатні дати адекватну від-

повідь на  подібні виклики. Розв’язана пів-
нічним сусідом інформаційна війна вимагає 
також великих зусиль по вихованню населен-
ня, насамперед молоді, у дусі патріотизму, го-
товності стати на захист Вітчизни. І ці питання 
необхідно вирішувати всім миром, а не тільки 
державними заходами. 

Саме про це йдеться в Указі Президента 
України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про за-
ходи щодо поліпшення національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді», в якому 
Товариству поставлені конкретні завдання у 
питаннях військово-патріотичного вихован-
ня допризовної молоді та популяризації вій-
ськової служби.

Чому за наявності в державі більш як двох-
сот інститутів громадського суспільства Пре-
зидент акцентував увагу саме на всеукраїн-
ському громадському об’єднанні Товариство 
сприяння обороні України?

По-перше тому, що перед державою сьо-
годні в повний зріст стала проблема відро-
дження, а фактично створення нової, сучас-
ної армії. Нової за структурою, озброєнням, 
системою комплектування і виховання осо-
бового складу. Тобто в повному сенсі  – про-
фесійної армії. Не секрет, що за взірець бе-
реться здебільшого досвід наших західних 
союзників. І в них дійсно є чому повчитись. 
Але, як казав безсмертний Тарас: «Чужого на-
учайтесь, а свого не цурайтесь!». Розробляю-
чи концепцію підготовки сучасного воїна, ми 
не маємо права рішуче забути все, що нако-
пичене на протязі століть – від козацьких вій-
ськово-педагогічних традицій до досвіду дру-
гої світової війни, а також нав’язаної нам так 

званої гібридної війни.  Адже критерії вимог 
до Захисника завжди були однакові – фізично 
і морально здорова людина, яка успішно во-
лодіє сучасною зброєю, навичками ведення 
бою та безмежно віддана своєму народові, 
своїй державі.

Саме таку «людину з рушницею» на протязі 
десятиріч виховувало оборонне Товариство: 
Тсоавіахім-ДТСААФ-ТСО України, яке веде свій 
родовід від заснованого в 1926 році Військо-
во-наукового Товариства.  Головною ідеєю 
створення цієї масової громадської організа-
ції була пропаганда військової справи серед 
населення, роз’яснення завдань оборони і 
тим самим сприяння зміцненню обороноз-
датності країни.

Як правонаступник колишнього Тсоаві-
ахім-ДТСААФ УРСР Товариство взяло на се-
бе відповідальність за підготовку майбутніх 
вояків незалежної України. І воно чесно ви-
конували своє зобов'язання – більш як пів-
мільйона підготовлених до військової служби 
молодих людей тому свідчення. І не оборонне 
Товариство повинне у тому, що на початку 
2000-х років Збройні Сили відмовились від 
його послуг. Та й які замовлення могла на-
давати армія, яка сама стала не потрібною 
очільникам молодої незалежної держави. Чи 
то можновладці занадто піддались гіпнозу 
"колективної безпеки", яка була їм обіцяна в 
обмін на третю в світі ядерну міць, чи мали 
якусь користь від спритних ділків, які досить 
професійно почали «дерибанити» все, чим так 
багаті були колишні Радянські Збройні Сили, 
що потрапили до їх загребущих пазурів. А мо-
же були впевнені: якщо ворог у держави і є, 
то він причаївся у межах державного кордо-
ну. Тому й зосередили зусилля на зміцненні 
інших силових структур.

По-друге, Товариство має величезний до-
свід роботи по військово-патріотичному ви-
хованню молоді, яке є одним з трьох осно-
вних напрямків, накреслених Стратегією на-
ціонально-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016-2020 роки. Фахівці Товариства 
спроможні і готові активно включитися в ро-
боту по упорядкуванню та вдосконаленню 
системи допризовної військової підготовки, 
підбору і вихованню військових керівників з 
числа ветеранів військової служби та учас-

ників АТО, наданню їм всебічної методичної 
та організаторської допомоги. Вони мають 
багаторічний досвід роботи первинних осе-
редків ТСО України в навчальних закладах, 
які є справжніми центрами військово-патрі-
отичного виховання, фізичного і морального 
загартування майбутніх захисників Вітчизни.

Втретє, Товариство має розвинену мате-
ріально-технічну базу, когорту досвідчених 
тренерів та інструкторів, досвід проведення 
змагань на всіх рівнях, що дозволяє активно 
розвивати більше двадцяти технічних і при-
кладних видів спорту. Зрозуміло, що кож-
ний спортсмен Товариства сприяння оборо-
ні України, будь-то парашутист, зв’язківець, 
підводний плавець, стрілець, мотоцикліст чи 
автомобіліст, льотчик чи планерист, кінолог 
тощо – це готовий військовий фахівець вищо-
го ґатунку, який не тільки віртуозно володіє 
своєю зброєю чи технікою, але й має стійки 
стимули до боротьби за перемогу 

Сьогодні деякі «діячі» від великої політи-
ки звинувачують Товариство у тому, що воно 
начебто привласнило собі державне майно і 
використовує його в корисних цілях. А може 
нагадати їм, що сталося з іншою всенародною 
власністю – заводами і фабриками, шахтами 
і могутніми транспортними підприємствами, 
колгоспами і радгоспами, науковими та інши-
ми державними закладами? Все прибрали 
до своїх рук колишні «вірні ленінці» чи від-
верті бандюги та злодії. І ви знаєте, як вони 
розпорядились нашою загальною власністю, 
здебільшого пустивши її з молотка чи на ме-
талолом, залишивши за воротами мільйони 
робітників, ІТР, науковців та  інших співвіт-
чизників, які чесним трудом заробляли свою 
копійку, зміцнювали державу. 

Матеріально-технічна база ТСО України 
була створена за рахунок майна республі-
канської організації ДТСААФ, яке було відне-
сене до майна ТСО України на підставі ст.20 
Закону України «Про власність», а не шляхом 
приватизації державного майна, як дехто вва-
жає. Право власності на майно Товариства 
підтверджено відповідними Свідоцтвами. А 
все майно, яке було об’єктом підпорядку-
вання центральним органам ДТСААФ СРСР і 
знаходилось на території України, передане 
державі згідно Постанови Кабміну України 
№72 від 30.01.1993 року. І взагалі, відповідно 
до ст.334 Цивільного кодексу України, особа, 
яка добросовісно заволоділа чужим майном 
і продовжує відкрито, безперервно володіти 
нерухомим майном протягом десяти років 
або рухомим  майном – протягом п’яти років, 

набуває право власності на це майно (набу-
вальна давність).

А тепер уявіть собі, що сталося б  з влас-
ністю колишнього ДТСААФ, адже чимало бу-
ло охочих заграбастати під себе такий ласий 
шматок, або відхопити бодай кусень від нього. 
Та «оборонці» вистояли, зберегли колективне 
майно організації. 

І якщо держава дійсно буде зацікавлена 
у використанні людських і матеріальних ре-
сурсів Товариства і надасть замовлення, То-
вариство почне з новою енергією виконувати 
своє основне призначення – підготовку фа-
хівців для Збройних Сил та інших військових 
формувань України.

На протязі 70 діб після отримання держ-
замовлення навчальні заклади ТСО України 
здатні підготувати більше 20 тисяч водіїв ван-
тажних автомобілів, за 90 діб – 10 тисяч во-
діїв-механіків бронетехніки. Готують також 
військових техніків та водіїв для перевозки 
небезпечних вантажів. На протязі одного 
місяця аероклуби  оборонного Товариства 
можуть надати початкову підготовку для 300 
льотчиків, майже 4 тисяч повітряних десант-
ників, 400 операторів-пілотів БПЛА. Є також 
напрацьовані методики підготовки водола-
зів-аквалангістів, розвідників-корегуваль-
ників вогню артилерії, саперів, снайперів, 
військових радіотехніків та санінструкторів. 
Товариство має право і реальні можливості 
залучати до підготовки курсантів військових 
інструкторів від союзних держав – учасників 
НАТО. Навчання буде проводитись в усіх без 
винятку регіонах України.

Вчетверте, підготовка призовників з вій-
ськово-облікових спеціальностей в навчаль-
них закладах ТСО України в рази дешевша, ніж 
відповідне навчання хлопця, якого призвали 
на службу, одірвавши від родини і місця робо-
ти, якого треба одягти, розмістити в казармі, 
годувати тощо. До того ж випускник навчаль-
них закладів приходить на військову службу 
не просто водієм чи, приміром, зв’язківцем, 
а вже досить підготовленим вояком, адже до 
навчальної програми включені також вивчен-
ня військових статутів, стройова підготовка, 
ази тактичного вишколу тощо.

В умовах українських реалій нам потрібна 
не тільки потужна регулярна армія, яка від-
новить територіальну цілісність держави, а й 
сили територіальної оборони, що на місцях 
могли б забезпечити гідну зустріч для північ-
но-східних окупантів у випадку їхнього про-
риву через багатокілометровий кордон з Ро-
сією, або активізації диверсійних груп, які так 

любить використовувати ветеран КДБ Путін. 
Товариство вважає це питання одним з голо-
вних у своїй діяльності, тому ще навесні мину-
лого року було створене Управління військо-
во-патріотичної роботи та сприяння територі-
альній обороні, фахівці якого на громадських 
засадах та на кошти меценатів організували 
вишкіл майбутніх захисників Вітчизни. Лише 
за період з березня 2014 по вересень 2015 
року на військових полігонах та в тренуваль-
них центрах ТСО України інструкторами Това-
риства підготовлено більше 2 тисяч добро-
вольців, які здатні впевнено діяти в бойовій 
обстановці. Причому задіяні були методики 
як вітчизняні, так і західних наших партнерів. 

Швидка та потужна реформа системи те-
риторіальної оборони країни, на переконан-
ня фахівців ТСО України, вбачається одним із 
найбільш економічних та доцільних способів 
зміцнення обороноздатності держави. Під-
готовка такої оборони надає низку переваг 
перед іншими способами підготовки держави 
до оборони. Зокрема, за оцінками експертів, 
утримання сил територіальної оборони об-
ходиться для держави значно дешевше, ніж 
постійне утримання значної кількості сучас-
них регулярних військ, наприклад, у США – в 
6 разів, Данії та ФРН – в 8 разів, Швейцарії – 
майже в 14 разів. Підрозділи територіальної 
оборони можуть також залучатися до ліквіда-
ції надзвичайних подій техногенного харак-
теру та усунення їх наслідків, охорони важли-
вих об’єктів, підготовки  населення, а також 
територій до дій в особливий період – тобто 
забезпечувати діяльність Цивільної оборони.

Важливим чинником   є і соціальна спря-
мованість у діяльності Товариства.  Лише один 
приклад – в його навчальних закладах і ор-
ганізаціях працевлаштовані більше 7 тисяч 
штатних працівників, на договірних умовах 
забезпечуються пристойною роботою сотні 
інструкторів практичного навчання водінню. 
Отримавши держзамовлення, Товариство ма-
тиме можливість залучати до навчання кур-
сантів насамперед ветеранів АТО, яких уже 
й сьогодні чимало працює в Товаристві на 
постійній основі та на громадських засадах.

Таким чином, можна впевнено вважати, що 
Товариство сприяння обороні України завжди 
було, є і буде надійним партнером держави 
по зміцненню обороноздатності країні у сфері 
військово-патріотичного виховання молоді, 
розвитку військово-прикладних та технічних 
видів спорту, підготовки кадрів для Збройних 
Сил та інших силових структур з військово-
облікових спеціальностей.

І для цього у них є все – і фахівці, і розви-
нена навчально-матеріальна база, і накопи-
чений на протязі багатьох десятиріч прак-
тичний досвід. А головне – у «оборонців» є 
бажання бути корисними як державі, так і 
народові України.

ДЛЯ ЧОГО
ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ

31 березня 2015 року за номером 2496 зареєстровано 
проект Закону «Про Товариство сприяння обороні Украї-
ни», який підписали представники демократичних партій 
«Блок Петра Порошенка», Всеукраїнське об'єднання «Бать-
ківщина», «Народний фронт», «Об'єднання «Самопоміч». 
Згідно висновку Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання і протидії корупції у проекті не міститься ко-
рупціогенних факторів, він цілком відповідає вимогам 
антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 
03.06.2015 р., протокол № 26 ). 

Прокоментувати цю подію ми запросили народного 
депутата України, члена ЦК Товариства Сергія ЄВТУШКА.

ПОТРІБНЕ
ОБОРОНІ УКРАЇНИ?..
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СИЛА 
НЕСКОРЕНИХ!

Скидаючи тягар радянських свят, 
українці започатковують свої 
нові святкування для героїзації 
воїнів та захисників Батьківщини, 

котрі не суперечать історії українського 
народу. Указом Президента України 2014 
року День Захисника України, який святку-
вався 23 лютого, перенесено на 14 жовтня. 

В 1999 році цей же день, враховуючи істо-
ричне значення й заслуги козацтва в утвер-
дженні української державності, оголошено 
як День Українського козацтва. 

А церквами східного обряду 14 жовтня від-
значається Покрова Пресвятої Богородиці. 
Походження свята пов’язане із легендою про 
захист Богородицею своїм покровом Констан-
тинополя. В українській традиції це свято тіс-
но пов’язується з ідеями захисту від ворогів. 
Завдячуючи шанобливому ставленню україн-
ського козацтва до християнської віри, за свя-
том закріпилася ще й інша назва – Козацька 
Покрова, а у свідомості народу воно почало 
асоціюватися з такими поняттями як військова 
честь, звитяга, мужність та лицарство. 

Події початку 2014 року і неоголошена 
війна Росії проти України змусили змінити 
багато поглядів українського суспільства. 
Петро Порошенко заявив, що гаслом Дня 
захисника України стане «Сила нескоре-
них», а 13 жовтня 2015 року підписав Указ 

«Про стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 ро-
ки». Організації Луганської області активно 
включилися в цю справу та провели місяч-
ник військово-патріотичної роботи, присвя-
чений Дню Захисника України.

В Троїцькій районній організації 14 
вересня відбулося урочисте відкриття 
місячника, в якому взяли участь ветера-
ни ТСО України, ветерани АТО, викладачі 
СТК, учні шкіл району. А 10 жовтня на алеї 
Слави Героїв були покладені квіти та ор-
ганізована зустріч учнів з учасником АТО 
Лозовим Н.А. В рамках місячника прове-
дені змагання серед майстрів виробничо-
го навчання з фігурного водіння автомо-
біля та гирьового спорту. Про всі заходи 

місячника повідомлялось в місцевій газеті 
«Сельськая новь».

 В Сєвєродонецькій автошколі також про-
ведено ряд заходів. В літні місяці педагогіч-
ний склад та члени колективу брали активну 
участь у перепідготовці військових водіїв під-
розділів Луганськ-1 і МВС України, які відпра-
цьовували майстерність водіння БРДМ та БМП 
на автодромі школи. Залік їхнього вишколу 
було приурочено до свята Захисника України. 
На показовому виступі військових водіїв були 
присутні голова Луганської військово-цивіль-
ної адміністрації Георгій Тука та інші посадові 
особи області. Провідні українські телеканали 
вели зйомку цього заходу. 

Георгій Тука та інші учасники заходу по-
клали квіти до пам’ятника генерал-майору 
Національної гвардії України Олександру 
Радієвському, бригада якого разом з іншими 
частинами та підрозділами сил АТО з боями 
звільнила від терористів наш край. Комб-
риг загинув від рук бандитів, потрапивши 
у засідку між Лисичанськом та Сєвєродо-
нецьком. 

У рамках заходу відбулася панахида за 
захисниками України, які віддали своє життя 
за волю і становлення незалежності нашої 
держави. Пам’ять героїв вшанували хвили-
ною мовчання. 

– Хочу всіх привітати зі святом, яке за 
останні часи надбало іншого змісту. Зараз, 

на Покрову, цей день став днем чоловічої 
волі, мужності, символом патріотизму. Ніхто 
не міг очікувати, що у практично зруйно-
ваному суспільстві знайдеться чимало чо-
ловіків, які стануть на захист нашої з вами 
Батьківщини та будуть віддавати свої життя, 
щоб ми з вами, наші діти жили мирно у себе 
в оселях. Тому не дарма ми зібрались у цей 
день біля пам’ятника героїчній людині, яка 
віддала за нас з вами своє життя, – відзна-
чив Георгій Тука. 

До братської могили визволителів Украї-
ни від нацистських окупантів в селі Метьол-
кіно, де розташована Сєвєродонецька авто-
школа, робітники та активісти Товариства 
поклали квіти. В місцевому храмі Ікони бо-
жої Матері «Взыскание погибших» взяли 
участь у молебні та хресній ході.

На святкові заходи, які проводилися на 
території автошколи, прибули мер Сєвєро-
донецька, представники місцевої влади, 
ветерани Другої світової війни і АТО, пере-
селенці з тимчасово непідконтрольних ра-
йонів України, багато молоді. Після офіцій-
ної частини відбувся святковий концерт, на 
якому лунали як українські, так і російські 
пісні. Закінчилося свято традиційними бо-
йовими 100 грамами та кулішом. 

В Рубіжанському МСТК в первинних ор-
ганізаціях шкіл провели змагання по стріль-
бі з пневматичної зброї, міська організації 
нагородила грамотами та цінними призами 
команди переможців. Витратний матеріал 
(кулі Діабло) були придбані за рахунок клу-

бу. В первинній організації ліцею пройшла 
зустріч з учасниками бойових дій АТО, за-
ступником начальника УМВС міста. В на-
вчальних закладах організовано святкові 
лінійки, присвячені Дню захисника України, 
тематичні лекції на тему: «Національно-істо-
ричні та бойові традиції – важливий фактор 
формування патріотизму».

8 жовтня учні 10-11 класів провели зма-
гання «А-нумо, хлопці» та організували свят-
ковий захід «День козацької Слави». Коман-
ди переможців також нагороджені грамота-
ми ТСО України і призами-тортами. 

Відбувся траурний мітинг біля пам'ятника 
десантникам аеромобільної бригади з Жи-
томирської області. Вони загинули 22 трав-
ня 2014 року і стали першими героями АТО. 
Сержант Сергій Ярошенко і солдат Олек-
сандр Ковальчук посмертно нагороджені 
орденами «За мужність». Керівники пер-
винних організацій, члени ТСОУ, колектив 
МСТК взяти участь у покладанні квітів до 
пам'ятника загиблим воїнам АТО біля вок-
залу міста Рубіжне.

 Голова Рубіжанської міської організації 
Н.П. Гладська зазначила, що місячник спря-
мований на пропаганду конституційного 
обов'язку по захисту Вітчизни, підвищен-
ня престижу армійської служби, військової 
професійної орієнтації молоді. 

 У відкритті місячника в Сватівській ра-
йонній організації взяли участь ветеран 
Афганістану Ермаш С.І., директор краєз-
навчого музею Королько Л.М., працівник 

військово-мобільного госпіталю Тімчен-
ко О.В. Під час місячника проведені зма-
гання по стрільбі з пневматичної зброї се-
ред слухачів груп підготовки водіїв, фігур-
ному водінню автомобіля – серед слухачів 
курсів категорії «В». Дуже цікавим був по-
хід слухачів РСТК в районний краєзнавчий 
музей, де директор Королько Л.М. провів 
екскурсію. 

 10 жовтня відбулася зустріч з військо-
вими медиками в місті Сватове, під час якої 
від імені районної організації Товариства 
привітали їх зі святом та вручили квіти. 14 
жовтня колективи районного комітету і СТК 
взяли участь в районному мітингу і поклали 
квіти до меморіалу.

Протягом місячника військово-патрі-
отичної роботи Біловодський районний 
спортивно-технічний клуб брав участь в 
трьох заходах, присвячених Дню захисника 
України. У гімназії учні 10-11 класів зустріли-
ся з учасниками бойових дій. Гості говорили 
з ними про підготовку до військової служби, 
про бойові традиції Збройних Сил України. 
У Данилівській середній школі молодь зу-
стрічалась з почесним громадянином Бі-
ловодського району, учасником ХХVІ Олім-
пійських ігор Чумаком О. В., який працює 
інструктором з індивідуального навчання 
водінню в Біловодському СТК. Він провів 
бесіду на військово-патріотичну тему про 
необхідність зміцнення та єдності України. 
В аграрному ліцеї організували військово-
патріотичні змагання молоді. На змаганнях 
напрочуд було людно. Чимало хлопців та 
дівчат виявили палке бажання взяти в них 
участь. Учасники продемонстрували зна-
ння теорії військової справи, розбирали та 
складали автомати, стріляли з пневматич-
них гвинтівок. За підсумками змагань пере-
можцям вручені цінні подарунки. 

Проведені змагання показали, що ниніш-
ня молодь, як би на неї інколи не нарікали, 
здатна продовжити традиції старших поко-
лінь та стати на захист нашої Батьківщини.

 
Представник ЦК ТСОУ в Луганській 

області Геннадій МАРЧЕНКО

Виховуємо патріотів



ДОРОГА В НЕБО ДЛЯ МЕНЕ    ПОЧАЛАСЯ НА«ЧАЙЦІ»…
Полковник дес антних військ    України Петро Потє хін:

Полковник Петро Потєхін – на-
чальник  відділу  повітряно-
десантної техніки коман-
дування високомобільних 

десантних військ Збройних Сил  
України.  За відгуками товаришів, є 
«професіналом вищого ґатунку, мужнім 
і відчайдушним».  Заслужити таку харак-
теристику з вуст тих, з ким побував під 
кулями, мріє, мабуть, кожен офіцер.

Під час нашого спілкування він   за-
уважив, що й досі вдячний оборонному 
Товариству, яке « дало путівку не лише в 
небо, а й у доросле життя». Сьогодні Пе-
тро Геннадійович гість нашого «Вісника».

«З дитинства знав, 
що буду офіцером…»

– Я народився в сім’ї майора Радянської 
Армії, росіянина за походженням, – гово-
рить полковник Петро Потєхін. – Спочатку 
ми жили  у російському місті Липецьку, де 
тато, Геннадій Михайлович, проходив служ-
бу у навчальному центрі ВПС.  Згодом його 
перевели до Київського військового округу, 
де він і звільнився в запас. 

– А кар’єру офіцера обрали, насліду-
ючи приклад батька?

– Звичайно. 
– Але ж він у вас не  десантник…
– Достатньо було того, що я зростав у вій-

ськовій родині. Адже мій дід по материній 
лінії, полковник Петро Тихонович, воював 
на фронтах Другої світової війни, мав бойо-
ві ордени. До нас додому часто приходили 
татові однополчани, а я дружив з їхніми си-
нами.  Нашими кумирами були кіногерої, які 

теж захищали рідну землю. Коли на екра-
ни країни вийшов фільм «В зоні особливої 
уваги», ми вирішили стати десантниками і 
посилено готувалися до цього. Вже потім, 
коли наші мрії справдилися, зрозуміли на-
скільки є далекою реальність від кіношної 
романтики. Ну а тоді батько підтримував ме-
не у моїх прагненнях, і коли я підріс привів 
мене на  аеродром ДТСААФ Української РСР 
«Чайка». Там під керівництвом досвідчених 
викладачів, інструкторів я почав опановува-
ти  науку парашутиста. Спочатку в класі, де 
ми вивчали будову парашута тощо. 

– День, коли здійснили свій перший 
стрибок, добре пам'ятаєте? 

– Звичайно.  Це сталося   20 січня 1990 
року. 

– Не страшно було залишати борт АН-2?
– Знаєте, ні. Це вже потім, під час наступ-

них стрибків, якесь почуття тривоги охо-
плювало. 

З часом я вже виступав на різних зма-
ганнях з парашутного спорту, у тому числі і 
Всеукраїнських. Я і сьогодні вдячний бать-
кові за те, що він привів мене на аеродром 
оборонного Товариства, бо саме воно– за 
великим рахунком – дало мені путівку не 
лише у небо, а й у доросле життя. Напри-
кінці 80-х – на початку 90-х в країні, сус-
пільстві відбувалися процеси, що вкрай 
негативно позначилися на долях багатьох 
моїх ровесників, які під впливом сумнівних 
компаній потрапляли в тенета алкоголізму, 
наркоманії, ставали співучасниками різних 
злочинів. 

У тім, що  все це оминуло мене, заслуга 
насамперед моїх батьків. Але, разом з тим, 
заняття спортом під 
егідою Товариства 
теж сприяло тому, 
що я не став спо-
відувати фальшиві 
цінності.

І хто б і що сьо-
годні не говорив 
про оборонне То-
вариство, воно дій-
сно було школою 
виховання, де готу-
вали до дорослого 
життя, допомагали 
обирати правильні 
професії.

По закінченні 
школи вирішив  по-

ступати до Рязанського повітряно-десант-
ного командного училища. Але  за станом 
здоров'я мені не дозволили спробувати ре-
алізувати свою мрію.

Тоді я, за порадою батька, поступив до 
Васильківського авіаційного військово-тех-
нічного училища.

–  Але ж там готували фахівців з тех-
нічного обслуговування літаків…

 – Так, не десантників (посміхається).  
Проте я, навчаючись у ВАВТУ, був переко-
наний, що мрія моя здійсниться. І улюбленої 
справи не залишав, стрибав і виступав на 
різних змаганнях.

 По закінченні училища військову службу 
продовжив у бригаді спеціального призна-
чення Національної гвардії України. Незва-
жаючи на завантаженість службовими спра-
вами,  знаходив можливість для стрибків з 
парашутом, правда, неофіційно. З серед-
ини 90-х проходив службу в структурах цен-
трального апарату МО України. На початку 
2000-х перевівся до аеромобільних військ: 
той день, коли це сталося,  був одним із най-
щасливіших у моєму житті! 

– Ви ніколи не підраховували кількість 
стрибків, зроблених на «Чайці»?

– До того дня, коли я став курсантом, за 
спиною мав 329 стрибків.

– Ніяких «НС» не траплялося? Адже 
парашутний спорт рідко обходиться без 
них…

– Під час здійснення 86-го стрибка від-
мовив основний парашут і довелося засто-
совувати запасний. Це був єдиний у моєму 
житті випадок, коли довелося трохи похви-
люватисмя в небі. 

«Савур-могила як символ незлам-
ності українського духу….»

– Вам довелося воювати на сході Укра-
їни, зокрема, побувати на Савур-могилі,  
про оборону якої нашими десантниками 
ходять легенди… 

–  Вперше я  опинився на Донбасі у трав-
ні 2014 року, коли  події на сході ніхто ще 
не називав  антитерористичною операцією. 
Проте ситуація з кожним днем загострюва-
лася,  і 79-а  аеромобільна бригада з  Хер-
сонщини, де вона прикривала кордон мате-
рикової України  вже з окупованим  Кримом,  
була передислокована. Теж для оборони 
кордону з Росією.  Я ж протягом кількох тиж-
нів виконував різні завдання командування.  

Вісімнадцятого серпня  отримав наказ 
генерал-лейтенанта Петра Литвина очолити 
зведений підрозділ  з 25-ої окремої повітря-
но-десантної бригади і, здійснивши марш, 
зайняти «Савур-могилу». На той час її обо-
роною керував полковник Ігор Гордійчук – 
представник головного командного центру.

 – Що собою представляла ця висота?
 – Її назва походить від однойменної на-

зви древнього кургану,  насипаного, за од-
нією з легенд, українськими козаками на 
честь загиблого товариша. Його висота ся-
гає майже 280 метрів над рівнем моря, і з 
нього проглядається місцина в радіусі 40-50 
кілометрів! Отже, перебуваючи на самісінь-
кій вершині, ми могли не лише спостерігати 
за пересуванням бойовиків, а й коректува-
ти  вогонь  нашої артилерії. Зрозуміло, що 
й бойовики, зайнявши висоту, мали змогу 
виконувати ці ж завдання.

– А чому вас не перекинули туди вер-
тольотом?

 – Існувала висока ймовірність, що гвин-
токрил зіб'ють. І хоча був великий ризик на-
рватись на бандитів, які контролювали на-
вколишні дороги, ми все ж вирушили туди 
наземним транспортом – польовими до-
рогами, щоб не потрапити до них у руки.  У 
ролі провідників були бійці 3-го полку спе-
ціального призначення, які непогано орі-
єнтувалися на місцевості

 Петро Михайлович стисло розповів, що 
на Савур-могилі склалася вкрай небезпечна 
ситуація, оскільки боронить її невеличкий 
підрозділ.   Втім, я і сам знав тамтешню си-
туацію. В моє розпорядження було виділено 
кілька десятків десантників 25-ої бригади, 
а в  якості «броньованого кулака» –  танк і 
дві бойові машини піхоти. На випадок по-

ламання радіос-
танції, генерал 
дав мені номер 
свого мобіль-
ного телефону 
і пообіцяв у ра-
зі необхідності 
прикрити  вог-
нем артилерії.  
Він акцентував 
увагу на тій об-
ставині, що Са-
вур-могилу  по-
трібно утримати 
до підходу під-
кріплення.

Після розмови з Литвиним ми з  коман-
диром 3-го полку на броньованому інкаса-
торському автомобілі рушили в напрямку 
блокпосту, який розташовувався неподалік 
села Амвросіївка, де повинні були сформу-
вати наш підрозділ. Я вишикував  десант-
ників і пояснив їм мету завдання, яке на-
лежало виконати.  При цьому сказав, що 
шлях до Савур-могили, зважаючи на те, що 
терористи атакуватимуть нас переважаю-
чими силами, є квитком у один кінець. Як 
офіцер, я, звісно, міг віддати наказ, але не 
став цього робити. Повірте, бувають ситу-
аціїї, коли потрібно діяти не за допомогою 
владних повноважень..

–  І як  зреагували бійці на ваші слова 
про квиток у один кінець?

–  Зі строю вийшли 7 чоловік…
– А решта?
– Решта, мабуть, більш, як їхні товариші  

хотіла жити. А я їм цього не міг гарантува-
ти, відверто сказавши,  що звідти,  можемо 
і не повернутись. Але там нас чекали такі ж 
хлопці, які теж хотіли жити, і  ніхто, крім нас, 
не міг їм допомогти.

Напишіть прізвища тих, хто вчинив у 
ті драматичні хвилини як справжні чоло-
віки: молодший сержант Олександр Сла-
він, старший сержант Сергій Стегар, мо-
лодший сержант Василь Кандела, солдати 
Руслан Заблоцький, Денис Міщенко, Денис 
Перевозник і старший сержант Віктор Са-
мойлов.

Як тільки-но ми опинилисяна Савур-мо-
гилі, почався артилерійський обстріл,  через 
вибухи нічого не було видно й чути. Гатили 
по нас як з  прилеглої території, так і з Ро-
сії. А укриття, яке б надійно оберігало від 
осколків, не кажучи вже про прямі попадан-

ня, майже не було. А ще  з'явилися  пробле-
ми із зв'язком, через що я не міг доповісти 
про прибуття на висоту. Погано працював 
і мобільний.  Але в ці хвилини на мій теле-
фон, незрозуміло як, «прорвалася» дружи-
на. Я встиг попросити, щоб вона через мого 
товариша, який тоді саме чергував по Гене-
ральному штабу, передала командуванню, 
що ми вже на Савур-могилі.

– Серед бойовиків, які намагалися ви-
жити вас  із Савур-могили, російських 
військових не було?

 – Перед тим, як зайняти оборону, мої 
бійці здійснили невеличку «екскурсію» кур-
ганом. І знайшли сліди перебування  коза-
ків, осетин. Сліди крові, закривавлені бинти 
свідчили, що противник несе втрати.

 Наступного дня, 19 серпня, пообіді 
почався штурм Савур-могили, якому пе-
редував  обстріл артилерії, «Градів», тан-
ків.  Тільки-но я подумав, сховавшись в 
укриття, що незабаром почнеться атака 
бойовиків, як по радіостанції, яка враз за-
працювала,  почув, що на нас йдуть танки 
і піхота.  Т-72 вели вогонь прямо по нашій 
позиції: один із снарядів упав неподалік 
сержанта Василя Кандели і він прийняв на 
себе вибухову хвилю і купу осколків. Тож 
коли б не  він, ми з вами не розмовляли 
сьогодні. А ще мене врятував  кевларовий 
шолом, який для мене придбав перед від-
рядженням на Донбас мій родич.

– Що будете робити, якщо отримаєте 
наказ вкотре відбути в район антитеро-
ристичної операції?

 – Для мене, людини, яка 24 роки  відда-
ла військовій службі, дивно чути таке запи-
тання. Я, до речі, після повернення із зони 
АТО кілька разів просив направити мене в 
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район бойових дій, але до моїх прохань не 
прислухалися...

– Навіщо це вам, Петре Геннадійови-
чу? У званні вас навряд чи  підвищать, 
орден Богдана Хмельницького вже отри-
мали. До того ж у вас  дві доньки, яких 
потрібно ще поставити на ноги…

– Я просився на Донбас не заради орде-
нів і посад: вони ніколи не були визначаль-
ними цінностями у моєму житті.  Сьогодні 
на сході України воюють десятки  чиїхось 
синів, батьків, братів. Багато з них не мають 
того життєвого, військового досвіду, який 
маю я. Знаючи як їм там важко, відчуваю 
певний дискомфорт.  Але командуванню, 
мабуть,  видніше…

– На війні, кажуть, людина розкрива-
ється повністю, там швидко розумієш хто 
перед тобою – боягуз чи герой, можна з 
ним йти в розвідку чи ні. Які враження 
склалися у вас про українських вояків, 
Петре Геннадійовичу?

– Скажу так: переважна більшість солда-
тів, офіцерів, з якими я потрапляв у різні си-
туації, є надзвичайно порядними людьми, 
готовими завжди прийти на допомогу іншим, 
воюють там свідомо, розуміючи, що повинні 
це робити, захищаючи рідну землю. Вони 
ніякі не супергерої, як деколи про них пи-
шуть. Вони, як і всі ми, хочуть жити, кохати, 
ростити дітей. Але розуміють – принаймні ті, 
з ким доля звела мене в АТО,  що спочатку 
треба відстояти Україну, а все решта – потім.

Там  я познайомився з багатьма людьми, 
близькими мені по духу. Адже, незважаючи 
на різницю у віці, званнях і посадах, вони 
показали себе справжніми людьми, гото-
вими ризикувати своїми життями заради 
життів інших. 

 З семи бійців, які були зі мною, двоє за-
гинули, троє разом зі мною дістали важкі 
поранення, інші  потрапили у полон. Тому, 
ще перебуваючи на лікуванні, я просив ко-

мандування відзначити  їх державними на-
городами, що й було зроблено.  

Коли  вийшов з госпіталю,  разом з 
батьком поїхав на Дніпропетровщину – 
до матері Віктора Самойлова, батьків Ва-
силя Кандели. Я розповів їм, як і за яких 
обставин загинули їхні сини, розказав про 
останні хвилини життя і  нареченій Василя 
Кандели Василині, з якою вони мали побра-
тися через кілька місяців. Коли підросте 
його донька, яка ніколи вже не побачить 
тата, розповім про нього і їй. Вона пови-
нна  пишатись своїм батьком, який поклав 
своє життя заради того, щоб жили інші. Це 
завдяки таким хлопцям, з якими я був на 
Савур-могилі, і живе сьогодні Українська 
держава. І ми маємо пам'ятати про це до 
останнього подиху!

– Свого часу ви брали участь у бага-
тьох міжнародних навчаннях, учасника-
ми яких були і російські військові. Отже, 
маєте серед них знайомих. Ви підтриму-
єте якісь зв’язки з ними?

– Сьогодні  ніяких контактів немає. А 
коли на Донбасі почали з'являтися так 
звані зелені чоловічки, ми ще спілкували-
ся. Вони про це прямо не говорили, але я 
зрозумів, що російські офіцери непогано 
орієнтувалися в тих подіях, які починали-
ся на Донеччині і Луганщині, знали, хто 
розробив їх сценарії і хто реально керує 
тими процесами, що відбувалися.  Я не чув 
од них різної маячні на кшталт «заколоту 
на Майдані, американців на Хрещатику і 
київську хунту», якою російські мас-медіа 
щодня бомбують своїх громадян. Вони 
натякали, що не підтримують дій Кремля, 
але як люди військові змушені будуть ви-
конати будь-який наказ свого верховного 
головнокомандувача, тоб-
то Путіна. Дійсно, що вони 
могли вдіяти, зважаючи на 
ту атмосферу, у якій живуть 
сьогодні усі росіяни? Якщо 
їхні  спецслужби пересліду-
ють за написання проукра-
їнських віршів,  то що вони 
б зробили з офіцерами, які 
приймали присягу?.. 

Полковник Петро Потє-
хін – один з  героїв неого-
лошеної війни проти Укра-
їни. Саме завдяки таким 
як він ідея створення так 
званої Новоросії не реалі-
зувалася, а російсько-те-
рористична орда не про-
сунулася за межі Донеччи-
ни і Луганщини.

За зразкове виконан-
ня військового обов’язку, 
героїзм і мужність при за-

хисті державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України, Президент 
України нагородив полковника Петра 
Потєхіна орденом Богдана Хмельниць-
кого 3-го ступеню.

А нещодавно Петро Геннадійович 
отримав ще один орден – «Народний 
герой України». З рук волонтерів. Він не 
має статусу державного, але його цін-
ність у тому, що виготовлений він з до-
рогоцінних металів, що пожертвували 
пересічні українці. А претендентів на 
отримання цього ордену визначають 
люди – волонтери, які допомагають 
Українському війську, достеменно зна-
ють про внесок кожного  у справу обо-
рони країни.

Інтерв'ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Андрій Головко,  інструктор з пара-
шутно-десантної підготовки Централь-
ного аероклубу ім. Олега Антонова ТСО 
України:

– В групу, де я був інструктором, Петро 
прийшов ще підлітком. Хоча відтоді минуло 
багато часу, але  і досі добре пам’ятаю його 
як скромного, сором'язливого хлопчину. 
Але на заняттях більш активного, наполе-
гливого не було. Якось  поцікавився, ким він 
себе бачить у дорослому житті. І хлопець з 
гордістю відповів: десантником!

Знаєте, за такими людьми, як мій колиш-
ній вихованець, майбутнє України, її війська. 
Я, дізнавшись, що Петро Геннадійович отри-
мав високу державну нагороду, ніскільки 
не здивувався: знаючи його характер, ті 
моральні цінності, які він сповідує, було б 
дивно, аби цього не сталося…

СПІВПРАЦЯ ТСОУ
З ОРГАНІЗАЦІЯМИ УЧАСНИКІВ АТО

З початком військового конфлікту на сході та поверненням до мирного життя перших 
патріотів, що захищали незалежність і суверенітет України зі зброєю в руках, в нашій 
державі з’явився новий пласт ветеранів війни, якими є учасники антитерористичної 
операції. Безумовно, захисники нашої Вітчизни, що пройшли горнило цієї війни, мають 
стати прикладом справжнього патріотизму для молодого покоління українців. Більше 
того, весь свій бойовий досвід, здобутий дорогою ціною у боях, вони повинні передати 
новій генерації захисників України ще на стадії початкової військової та допризовної 
підготовки. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді є одним з пріоритетних 
напрямків діяльності ТСОУ – з огляду на це, є необхідність вибудувати системну роботу у 
цьому напрямку, з врахуванням усього комплексу нових реалій. 

Коментар заступника голови ТСОУ з 
виховної роботи та зв’язків з держав-
ними органами влади і громадськими 
організаціями  Віталія Крутія:

– На сьогодні, в тому числі завдяки ко-
мунікативним можливостям соціальних 
мереж, велика кількість демобілізованих 
учасників АТО уже  входять до різних, пе-
реважно невеликих, громадських органі-
зацій та інших утворень – на цей час їх уже 
понад триста. Така роздрібненість створює 
певні організаційні труднощі для налаго-
дження ефективної співпраці між Товари-
ством та цими об’єднаннями.

Для максимального залучення актив-
них учасників АТО до військово-патріо-
тичного виховання підростаючого по-

коління необхідно виробити системний 
підхід. І цьому сприятиме співпраця ТСОУ 
з Єдиним Координаційним Центром учас-
ників АТО, що був створений під час Все-
українського Форуму ветеранів у жовтні 
цього року. Тоді делегати від організацій 
учасників АТО з усієї України обрали Ра-
ду ЄКЦУ АТО, уповноваживши її провес-
ти усі належні дії по формалізації діяль-
ності Єдиного Координаційного Центру 
на загальнодержавному рівні. Всеукра-
їнський Форум учасників АТО, в роботі 
якого також взяв участь Президент Укра-
їни та вище керівництво силового блоку 
нашої держави, делегував до Ради ЄКЦУ 
АТО двадцять п’ять повноважних пред-
ставників. До її складу увійшли громадські 
активісти, учасники АТО, діючі військові, 
серед яких три Герої України, голови про-
відних ветеранських організацій та пред-
ставники сімей загиблих. Від Товариства 
було обрано мене як профільного заступ-
ника голови ТСО України та людину, що 
має не тільки бойови й досвід, а й давно 

займається громадською діяльностью у 
ветеранській тематиці та сфері військо-
во-патріотичного виховання.

Також, для більш чіткої координації з 
державою, до складу Ради були залучені 
представники відповідних державних ор-
ганів та силових відомств.

Структура Єдиного Координаційного 
Центру учасників АТО така: 

а) Рада, що є колегіальним органом та 
визначає стратегію діяльності ЄКЦУ АТО;

б) Виконавчий комітет, який відповідає 
за реалізацію стратегії та конкретних про-
грам за напрямками.

Маю чітке переконання, що системна 
співпраця ТСО України з Єдиним Коорди-
наційним Центром учасників АТО дасть 
можливість більш масштабно і ефектив-
но залучати до роботи у сфері військово-
патріотичного виховання та допризовної 
підготовки української молоді  активних 
учасників АТО, що мають належний бойо-
вий досвід та є носіями справжнього патрі-
отизму і самовідданого служіння Україні!

Василь Кандела

За кілька годин до бою
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НАШЕ ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ
Нікого з присутніх на засіданні Бюро ЦК у вересні цього року 
не залишила байдужим доповідь заступника начальника 
управління освітньої діяльності Сергія Сухарєва з детальним 
аналізом роботи обласних організацій і навчальних закладів 
Товариства по підготовці кадрів масових технічних професій. 
Вважаємо, що нашим читачам цікаво буде ознайомитися з 
його змістом у стислому викладенні.

В 2010-14 рок ах навчальни-
ми зак ладами ТСО України 
підготовлено 1 млн. 116 тис. 
214 чол. за 38 робітничими 

професіями. Об’єми цієї роботи постійно 
збільшувались у Вінницькій, Донецькій, 
Івано-Франківській, Луганській, Львівській, 
Рівненській, Сумській, Херсонській, 
Хмельницькій і Чернівецькій обласних 
організаціях. Закарпатська, Запорізька, 
Кіровоградська, Миколаївська, Полтавсь-
ка і Черкаська області після певного спа-
ду також активізували свою діяльність. 
Зменшили темпи лише Київська міська, 
Київська і Харківська обласні організації. 
Традиційно основним видом підготовки 
робітничих кадрів є підготовка водіїв 
транспортних засобів. Загальна кількість 
підготовлених за 5 років водіїв, включаючи 
перепідготовку та підвищення кваліфікації, 
становить 1 млн. 61 тис. 877 чоловік. Тобто 
205 тисяч осіб щороку.

Показово характеризує відношення до спра-
ви планування діяльності. Збільшуючи свої пла-
нові завдання, обласні організації тим самим на-
лаштовують колективи на успіх. А хто свої плани 
зменшували, програмували себе до втрати пози-
цій, свідомої поразки від конкурентів.

Зроблено велику роботу з проходження дер-
жавної акредитації в Департаменті ДАІ МВС Укра-
їни, збільшення акредитаційних обсягів. Врахову-
ючи, що при цьому видається новий сертифікат 
терміном на 5 років, позбавили себе необхідності 
проходити у 2015-16 роках наново повний цикл 
переакредитації. 

Показово виглядає відношення керівництва 
до підготовки робітничих кадрів, якщо порівня-
ти показники 2014 року з 2010-м. Зрозуміло, що 
Кримська республіканська і Севастопольська 
міська організації у загальній відомості показни-
ків за Товариство відсутні, а у Донецької і Луган-
ської показники значно знижені. Але навіть при 
цьому об’єми підготовки загалом зменшилися 

лише на 4,8%. Це пояснюється наполегливою 
і системною працею більшості обласних орга-
нізацій, які постійно збільшують об’єми підго-
товки. Лідерами і прикладом для наслідування 
є Рівненська (+74,1%), Херсонська (+60,6%), Сум-
ська (+45,3%), Чернівецька (+42,9%), Вінниць-
ка (+32,6%), Львівська (+22,9%), Житомирська 
(+17,8%), Івано-Франківська (+17,7%), Хмель-
ницька (+14,1%), Тернопільська (+10,7%) об-
ласні організації. Інші також працюють досить 
стабільно.

Проте з року в рік зменшували об’єми підго-
товки Київська (-31%), Харківська (-24,8%), Дні-
пропетровська (-16,0) обласні і Київська міська 
(-17,7%). Керівники цих організацій посилають-
ся на складну обстановку у державі і чисельних 
конкурентів, але ніяк не на непрофесійність, або 
й відкрите небажання керівників навчальних за-
кладів ефективно працювати. Як приклад, після 
кадрових рішень по директорам навчальних за-
кладів і корегування пріоритетів у своєї діяль-
ності, Київська міська організація запрацювала 
ефективніше.

Окремо слід розглянути підсумки роботи 
Товариства у першому півріччі 2015 року, ко-
ли було підготовлено за різними робітничими 
професіями 98534 чоловіка. Це на 3695 менше, 
ніж за  відповідний період 2014 року. Загалом 
об’єми підготовки за Товариство зменшились 
на 3,6%. Значне зниження показни-
ків відбулось у Полтавській (-23%), 
Миколаївській (-15,7%), Запорізькій 
(-14,3%), Київській (-13,5%), Черні-
гівській (-13,5%) областях. Водно-
час, більше половини регіонів по-
казали досить значне зростання 
Херсонська (+42,4%), Чернівецька 
(+29%), Львівська (+27,6%), Івано-
Франківська (+18,8%), Кіровоград-
ська (+11,9%) та інші.

Окремої уваги заслуговують До-
нецька і Луганська обласні органі-
зації. Враховуючи, що на цих тери-

торіях не припиняються бойові дії, а половина 
навчальних закладів знаходиться на непідконтр-
ольній території, можна було очікувати на повне 
згортання діяльності. Але колективи продовжу-
ють роботу, зменшивши об’єми  підготовки лише 
на 58,5% та на 50% відповідно. Тобто, втрати об-
сягів пропорційні втратам кількості навчальних 
закладів в регіонах. Причому усі діючі автошколи 
і СТК виконують свої статутні зобов’язання що-
до відрахувань. Низький уклін мужнім і само-
відданим педагогічним колективам Донбасу, які 
мають стати прикладом для тих, хто не виконує 
свої зобов’язання, працюючи в звичайних, мир-
них умовах. 

Цікаве порівняння діяльності організацій в 
практично однакових соціально-економічних 
умовах. Наприклад, Харківська обласна, яку 
останнім часом критикували за зниження по-
казників, у І півріччі 2015 року домоглася хоча 
і невеликого (+0,6%), але приросту об’ємів під-
готовки, проте Чернігівська та Сумська мають 
спад (-13,5% та -8,5% відповідно). Херсонська має 
приріст (+42,4%), а Миколаївська і Запорізька – 
спад (-15,7% та -14,3%). Чернівецька, Львівська 
та Івано-Франківська мають збільшення об’ємів 
підготовки (+29%, +27,6% і +18,8%), а у Закар-
патській – зменшення (-8,0%). У Київській міській 
організації – збільшення об’ємів (+1,4%), а у Київ-
ській обласній – зменшення   (-13,5%). 

Ще одне дуже показове порівняння: у Луган-
ській області залишилось 11 працюючих навчаль-
них закладів, у Донецькій – 16. Фактично в умовах 
війни в них підготовлено за півроку 2015 і 2247 
осіб відповідно. Водночас, Запорізька, Київська, 
Кіровоградська, Полтавська обласні і Київська 
міська організації, кожна окремо, мають більшу 
кількість навчальних закладів, але підготували 
значно менше. Деякі навчальні заклади Донбасу 
показали об’єми, які у 3-4 рази більше, ніж у по-
дібних навчальних закладах інших областей. На-
приклад, у Краматорській АШ, яка була частково 
зруйнована артилерією, змогли підготувати 405 
осіб, у Маріупольської автошколі – 426. Водно-
час, Київська АШ підготувала лише 174, Борис-
пільська – 113, Чернігівська – 273, Хорольська 
– 129. Порівняємо діяльність СТК: Лисичанський 
– 202, Сєверодонецький – 207,  Слов’янський – 
152, Дружківський – 153. В той же час у Мирго-
родському СТК підготовлено лише 77 осіб; у Бро-
варському – 58, у Чернігівському обласному – 74. 
Складається враження, що більшість населення 
вищезазначених мирних міст виїхали для навчан-
ня у прифронтову зону. Є над чим замислитись…

Цікава довідка і про доходи від платної під-
готовки. Показове порівняння – Закарпатська 
обласна організація має дохід від неї більший, 
ніж Дніпропетровська, хоча за чисельністю на-
селення у декілька разів менша. А порівнювати 
за кількістю промислових об’єктів та наявністю 
робочих місць взагалі недоцільно. Тернопіль-
ська область має дохід більший, ніж Запорізька, 
Кіровоградська чи Миколаївська, хоча порів-
нювати їх теж важко. Волинська, Черкаська і 
Чернівецька випереджають Харківську, а дохід 
від платної підготовки у Рівненській і  Львів-
ській областях у 2-3 рази більший, ніж у Київ-
ській обласній, і у 4-5 разів – у Київській міській.

Напрошується висновок: не на всіх керів-
ників навчальних закладів і обласних органі-
зацій однаково діють соціально-економічна 
скрута і військові дії на території країни. Є ще 
й фактор уміння та бажання займатися робо-
тою системно.

Успішність і ефективність роботи навчально-
го закладу залежить від директора, його уміння 
орієнтуватися у складних економічних умовах і 
приймати правильні, іноді нестандартні рішен-
ня. Тому виважена і вимоглива кадрова політика 
керівників обласних організацій, у першу чергу 
в призначенні керівників навчальних закладів, 

може визначити наскільки успішною буде ді-
яльність організації в цілому.

Потужним і дієвим заходом є проведення 
атестації. Постановою Бюро ЦК ТСО України 
заплановано у 2015-2016 роках атестувати ди-
ректорів, незалежно від строків їх попередньої 
атестації. Але не всі усвідомили важливість цьо-
го заходу. Так, голови Закарпатської і Кірово-
градської обласних організацій вирішили не 
проводити атестацію, вважаючи її недоцільною. 
Атестаційними комісіями Дніпропетровської і 
Запорізької обласних організації зроблено ви-
сновок, що всі керівники навчальних закладів 
«відповідають займаній посаді». У Київській, 
Харківській і Чернігівській областях майже всі 
керівники навчальних закладів «відповідають 
займаній посаді за певних умов». При цьому об-
ласті мають заборгованість по відрахуванням, 
що свідчить про неефективну фінансово-гос-
подарську діяльність. Деякі навчальні заклади 
Дніпропетровської ОО за останні роки скоро-
тили на 25-56% кількісні показники підготовки 
кадрів робітничих професій. Збільшилась в них 
і кількість збиткових навчальних закладів: Дні-
пропетровська – 7, Закарпатська – 3, Запорізька 
– 7, Київська – 8, Чернігівська – 7. 

Виникає резонне питання: як може дирек-
тор відповідати займаній посаді, якщо його на-
вчальний заклад системно збитковий і належно 
не виконує своє основне завдання – підготов-
ку кадрів робітничих професій і отримання від 
неї доходу для виконання Статутних завдань 
Товариством? 

Водночас, ми маємо приклади відповідаль-
ного відношення до проведення атестації у Ві-
нницькій, Житомирській, Рівненській, Хмель-
ницькій та Черкаській обласних організаціях, 
де об’єктивно оцінюють роботу директорів і 

приймають адекватні рішення.
Викликають занепокоєння пропозиції де-

яких директорів збиткових навчальних закла-
дів продати майновий комплекс і купити клас 
десь у кращому місті, або дозволити їм здавати 
в оренду  навчально-матеріальну базу іншим 
навчальним організаціям, які, на їх думку, не є 
«конкурентами». І окремі керівники обласних 
організацій частково поділяють їх думку. Бажан-
ня без зайвих зусиль і наполегливої праці спрос-
тити собі життя  здачею в оренду або продажем 
майна Товариства замість ефективного його ви-
користання, як це визначено нашим Статутом, 
виглядає підозріло та насторожує. Виникає пи-
тання: навіщо тримати директорів і чисельні 

колективи таких навчальних закладів, адже зда-
вати в оренду майно обласна організація може 
і без них? Навчальні заклади створено Товари-
ством саме для ведення освітньої діяльності, а 
їх керівники повинні шукати можливість збіль-
шувати об’єми підготовки кадрів і, відповідно 
до цього, доходи та прибуток. 

Як свідчать дослідження аналітиків авто-
ритетної компанії «Укрбізнесресурс», в системі 
малого і середнього бізнесу самим перспек-
тивним і прибутковим є підготовка водіїв. Це 
підтверджується успіхами як так званих кон-
курентів, так і більшості обласних організацій. 
Наші успішні колеги наполегливо працюють, 
шукають нові шляхи і можливості. Вони при-
вели свої навчальні заклади у конкурентоспро-
можний вигляд, поновлюють і вдосконалюють 
навчально-матеріальну базу, ефективно її вико-
ристовують, відкривають філії (навчальні пунк-
ти, класи) за межами своїх основних будівель, 
у населених пунктах, віддалених від розташу-
вання навчального закладу, масово організо-
вують підготовку учнів у загальноосвітніх та 
інших закладах Міносвіти. 

Львівська і Рівненська обласні організації 
налагодили не тільки продуктивну співпрацю, 
а й організували здорову конкуренцію: у кого 
більші зріст об’ємів підготовки і доходів, кращі 
умови навчання, більш респектабельний і кон-
курентоспроможний вигляд навчальних закла-
дів, хто більше придбав транспортних засобів і 
зробив планових ремонтів. Саме у такому сенсі 
повинні розглядатися наші питання щодо кон-
курентів і конкуренції взагалі. У нас є добрий, 
практично масовий, приклад для наслідування і 
є можливість налагодити успішну діяльність усіх 
навчальних закладів в усіх обласних організа-
ціях Товариства.

Пам’ятаймо, що платна підготовка кадрів ро-
бітничих професій є одним з головних завдань 
нашого Товариства. Вона дає понад 80% всього 
прибутку і тому є головним джерелом фінансу-
вання життєдіяльності та заходів по виконан-
ню Статутних завдань ТСО України. Ми маємо 
розвинену організаційну структуру, величезний 
потенціал досвідчених фахівців і потужну на-
вчально-матеріальну базу. А це основа ведення 
будь-якого бізнесу. Втрачати позиції там, де вже 
є своє ім’я, міцний авторитет, вкрай нерозумно. 
Необхідно питання підготовки кадрів робітни-
чих професій розглядати у своїй діяльності як 
абсолютно пріоритетне серед головних завдань 
Товариства.
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ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ  ОСВІТИ  В  УКРАЇНІ

Серед основних завдань, визначених у Програмі діяльності 
Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди, важливим 

є реформування професійно-технічної освіти згідно з 
європейськими стандартами. Міністерством освіти  і науки 
України та ініціативною групою розроблено проект Закону 

України «Про професійну освіту».
Управління освітньої діяльності ЦК ТСО України запросило 

директора департаменту профтехосвіти МОН України В’ячеслава 
Васильовича СУПРУНА розповісти про основні новації, які 

передбачаються цим законопроектом. 

По-перше, в проекті Закону 
відображено ідентифікацію 
к в а л і ф і к а ц і й ,  щ о  н а д а є 
сьогодні професійно-технічна 

освіта, з першого по п’ятий рівень 
Національної рамки кваліфікацій:

перший – передбачає здатність особи вико-
нувати прості завдання у чітко визначеній струк-
турованій сфері роботи під безпосереднім ке-
рівництвом на основі отриманого інструктажу; 

другий – виконувати типові нескладні завдан-
ня у чітко визначеній структурованій сфері роботи 
на основі здобутих базових знань, умінь і навичок; 

третій – передбачає здатність до самостій-
ного виконання виробничих завдань середньої 
складності у різних ситуаціях за визначеними 
алгоритмами, встановленими нормами часу і 
якості, під мінімальним керівництвом на осно-
ві здобутих загальних систематизованих знань, 
умінь і навичок у сфері професійної діяльності; 

четвертий – передбачає здатність до само-
стійного виконання складних спеціалізованих 
виробничих завдань у певній галузі професійної 
діяльності, зокрема в нестандартних ситуаціях, 
на основі здобутих спеціалізованих теоретич-
них знань, практичних умінь і навичок;

п’ятий – передбачає здатність  особи до ви-
конання типових спеціалізованих виробничих 
задач підвищеної складності та/або здійснення 
обмежених управлінських функцій на основі 
здобутих широких спеціалізованих теоретич-
них знань, практичних умінь, навичок,  а також 
певного досвіду, набутих у процесі навчання 
та/або професійної діяльності.

При чому навчальні програми кожно-
го освітньо-професійного рівня формують 
здатність особи до подальшого навчання.

По-друге, законодавчо впроваджувати-
меться двоступеневість професійної осві-
ти – «кваліфікований робітник» та «молодший 
спеціаліст»:

кваліфікований робітник – присвоюєть-
ся особі, яка успішно виконала освітню про-
граму та досягла компетентностей (результатів 
навчання) відповідно до стандартів професій-
ної освіти, що відповідають одному чи кільком 
(з першого по четвертий) освітньо-професійним 
рівням професійної освіти;

молодший спеціаліст – присвоюється осо-
бі, яка успішно виконала освітню програму та 
досягла компетентностей (результатів навчан-
ня) відповідно до стандартів професійної освіти, 
що відповідають п’ятому освітньо-професійно-
му рівню професійної освіти.

Важливо знати, що запроваджується ство-
рення багатопрофільних, різнорівневих за-
кладів професійної освіти нового типу: регіо-
нальний центр професійної освіти, професійний 
коледж, професійний ліцей та центр професій-
ної підготовки, які готуватимуть фахівців усіх 
без винятку професій та спеціальностей, яких 
потребує конкретний регіон.

Передбачено, що управління у сфері про-
фесійної освіти в Україні носитиме держав-
но-громадський характер та здійснювати-
меться на принципах законності, демократії, 
гласності, автономії та самоврядування, прозо-
рості та відкритості здійснення своєї освітньої 
та інших видів діяльності.

Планується створення в кожному регіоні 
ради стейкхолдерів професійної освіти, що 
є координаційним органом з питань визначен-
ня та впровадження державної і регіональної 
політики у сфері професійної освіти. До складу 
ради будуть входити представники місцевих 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, організацій роботодавців, у 
тому числі галузевих (міжгалузевих) об’єднань 
роботодавців і професійних асоціацій, профе-
сійних навчальних закладів, а також національ-
ні та міжнародні експерти у сфері професійної 
освіти. Типове положення про раду стейкхолде-

рів та порядок її утворення затверджуватимуть-
ся центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері освіти.

Основними завданнями ради стейкхолдерів 
професійної освіти є:

– сприяння формуванню та реалізації дер-
жавної політики у сфері підготовки, перепідго-
товки, підвищення кваліфікації кадрів, розвитку 
професійної освіти;

– розроблення та подання рекомендацій за-
сновникам (або уповноваженим ними органам) 
щодо утворення, реорганізації (злиття, приєд-
нання, поділу, перетворення) чи ліквідації утво-
рених ними закладів професійної освіти;

– прогнозування обсягів та кваліфікаційної 
структури потреби ринку праці у відповідно-
му регіоні;

– подання пропозицій професійним на-
вчальним закладам щодо відкриття, розвитку 
і закриття програм підготовки, перепідготов-
ки, підвищення кваліфікації кваліфікованих ро-
бітників (молодших спеціалістів) або власних 
освітніх програм;

– розроблення пропозицій щодо удоско-
налення економічного регулювання розвитку 
професійної освіти;

– підтримання ефективної взаємодії заін-
тересованих центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій у 
сфері формування і використання трудового 
потенціалу країни;

– подання центральним і місцевим органам 
виконавчої влади пропозицій та рекомендацій 
щодо оптимізації мережі закладів професійної 
освіти; 

– реформування і удосконалення системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників;

– виконання інших завдань, передбачених 

положенням про раду стейкхолдерів профе-
сійної освіти.

Передбачено створення у навчальному 
закладі наглядової ради з метою здійснення 
координації основних напрямів його діяльнос-
ті, додержання мети його утворення,  нагляду 
за управлінням майном тощо. Наглядова рада 
закладу професійної освіти сприяє виконанню 
перспективних завдань його розвитку, залу-
ченню фінансових ресурсів для забезпечення 
діяльності з основних напрямів розвитку і здій-
снення контролю за їх використанням, ефек-
тивній взаємодії закладу професійної освіти із 
суб’єктами господарської діяльності (робото-
давцями, їх об’єднаннями, професійними спіл-
ками, іншими стейкхолдерами), з державними 
органами та органами місцевого самовряду-
вання, громадськістю, суспільно-політичними 
організаціями в інтересах розвитку та підви-
щення якості освітньої діяльності і конкуренто-
спроможності закладу професійної освіти, здій-
снює громадський контроль за його діяльністю.

Порядок формування наглядової ради, 
строк дії її повноважень, компетенція і поря-
док  діяльності визначаються статутом закла-
ду професійної освіти. До складу наглядової 
ради не можуть входити працівники закладу 
професійної освіти.

Передбачено зміну статусу особи, яка на-
вчається в профтехучилищі: замість «учень» 
пропонується «студент». Взагалі ж особи, які 
здобувають професійну освіту за певним сту-
пенем професійної освіти на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні, за професією, спеціаль-
ністю, є студентами, курсантами, слухачами:

– студентом є особа, зарахована до закладу 
професійної освіти на навчання за програма-
ми професійної освіти для здобуття ступеня 
професійної освіти та певного освітньо-про-
фесійного рівня;

– курсантом є особа, зарахована до вій-
ськового чи прирівняного до нього закладу 
професійної освіти із специфічними умовами 
навчання за програмами професійної освіти та 
якій присвоєно спеціальне військове звання 
рядового, сержантського, старшинського чи 
молодшого начальницького складу;

– слухачем є особа, зарахована до закладу 
професійної освіти, підприємства, організації, 
установи на навчання за програмами коротко-
строкового професійного навчання, перепід-
готовки, підвищення кваліфікації.

Пропонується здійснювати контроль у сфері 
професійної освіти шляхом державного контр-
олю (нагляду), громадського контролю та са-
моконтролю.

Передбачено утворення незалежних уста-
нов оцінювання та забезпечення якості профе-
сійної освіти, що є недержавними організація-
ми (установами, агенціями, бюро тощо), акре-
дитованими центральним органом виконавчої  
влади у сфері освіти і науки, що здійснюють 

оцінювання змісту та/або результатів освітньої 
діяльності професійних навчальних закладів.

Формуватиметься сучасна процедура 
ліцензування у сфері професійної освіти та 
акредитація навчальних програм як підтвер-
дження спроможності професійного началь-
ного закладу, що має відповідну ліцензію на 
освітню діяльність за відповідним напрямом 
(групою професій чи спеціальностей), здійсню-
вати професійну освіту  та видавати випускни-
кам документи державного зразка про отри-
мання ними професії чи спеціальності.

Професійний навчальний заклад вида-
ватиме документи про професійну освіту 
державного зразка тільки з акредитованих 
навчальних програм!

За неакредитованими навчальними програ-
мами (в тому числі – короткострокового про-
фесійного навчання) професійний навчальний 
заклад має право видавати документи про про-
фесійну освіту власного зразка. Тобто вперше 
в незалежній Україні впроваджується право 
професійного навчального закладу видавати 
окрім документів про професійну освіту дер-
жавного зразка ще й власного. 

З метою реалізації принципу єдності і на-
ступності професійної освіти та навчання упро-
довж життя програми професійної освіти за 
ступенем “кваліфікований робітник” інтегру-
ються з відповідними навчальними програма-
ми підготовки за ступенем професійної освіти 
“молодший спеціаліст”, а програми професійної 
освіти за ступенем “молодший спеціаліст” мо-
жуть інтегруватися з відповідними програмами 
підготовки фахівців вищої освіти.

Запроваджується автономія закладу про-
фесійної освіти – розширення його прав, са-
мостійність, незалежність і відповідальність 
закладу професійної освіти у прийнятті рішень 
стосовно розвитку академічних свобод, орга-
нізації освітнього процесу, змісту освітньої ді-
яльності, внутрішнього управління, економіч-
ної та іншої діяльності, самостійного добору і 
розстановки кадрів.

Зокрема, закладом можуть вільно вико-
ристовуватися зароблені кошти від надання 
освітніх послуг та здійснення інших видів ді-
яльності відповідно до законодавства. Кошти 
зараховуватимуться на спеціальні реєстрацій-
ні рахунки, відкриті у територіальних органах 
центрального органу виконавчої влади у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних ко-
штів або на поточні та/або вкладні (депозитні) 
рахунки установ державних банків.

Заклади професійної освіти визначати-
муть форми організації навчального про-
цесу та види навчальних занять самостійно: 
запроваджуватимуть спеціалізації, розробля-
тимуть власні освітні програми професійного 
навчання (у тому числі, у формі практикумів, 
семінарів, курсів, тренінгів тощо), а також під-
тверджуватимуть професійну кваліфіка-

цію осіб, одержану в тому числі шляхом не-
формального професійного навчання, тобто 
в процесі здобуття професійної освіти, що не 
регламентований місцем, строком і формою на-
вчання та не передбачає отримання документів 
про освіту державного зразка.

У сфері професійної освіти може застосо-
вуватися державно-приватне партнерство, 
правовими засадами якого є Конституція Укра-
їни, Цивільний кодекс України, Господарський 
кодекс України, Закон України “Про державно-
приватне партнерство”, проект Закону України 
«Про професійну освіту», інші законодавчі акти, 
а також міжнародні договори України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України.

У свою чергу, державно-приватне партнер-
ство у сфері професійної освіти може,  зокрема, 
передбачати:

– утворення та/або спільне фінансування 
закладів професійної освіти, а також підпри-
ємств, установ, організацій, які надають про-
фесійну освіту;

– утворення та/або спільне фінансування 
і розвиток баз професійно-практичної підго-
товки;

– утворення та/або спільне фінансування та 
експлуатацію інноваційних підприємств (інно-
ваційний центр, технопарк, технополіс, іннова-
ційний бізнес-інкубатор тощо) на базі наявних 
закладів професійної освіти;

– розроблення і розвиток сучасних техноло-
гій професійного навчання, професійно-прак-
тичної підготовки;

– запровадження спільних програм фінан-
сування підготовки кадрів.

Фінансування державно-приватного 
партнерства у сфері професійної освіти здій-
снюватиметься за рахунок фінансових ресур-
сів приватного партнера; фінансових ресурсів, 
запозичених в установленому порядку; коштів 
державного та місцевих бюджетів; інших не за-
боронених законодавством джерел.

Слід зазначити, що Міністерством освіти і 
науки України було проведено широке гро-
мадське обговорення, зокрема на нарадах 
спільно з центральними та місцевими органа-
ми виконавчої влади, представниками робото-
давців, громадських організацій та асоціацій, 
навчальних закладів та установ професійно-
технічної освіти.

Обговорення законопроекту було дина-
мічним, були і різні оцінки, і загальні думки 
про розвиток професійної освіти взагалі і про-
блеми конкретних типів навчальних закладів 
зокрема. 

З текстом проекту Закону  України «Про 
професійну освіту» (реєстр.№3231 від 
06.10.2015 року), внесеного  Кабінетом Мі-
ністрів України,   можна ознайомитися на 
сайті: www.rada.gov.ua у розділі «Законот-
ворча діяльність Верховної Ради України».
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В осередках Товариства

ОБОРОНЦІ ШЕВЧЕНКОВОГО КРАЮ
Взимку цього року Черкаська обласна організація ТСО України 
«розміняла сьомий десяток»: 15 січня їй виповнилося 60 років.  
Сьогодні ми розповімо про кілька спортивно-технічних клубів 
Черкащини, які у 2015 році відзначають ювілеї. 

І водіїв готують,  і патріотів виховують

Гідні своїх попередників

Користується авторитетом

Тут уміють працювати

Свою діяльність Черкаський   районний 
спортивно-технічний клуб  ДТСААФ розпо-
чав 28 вересня 1965 року. А першим його 
керівником був  Куцевіл Герасим Маркович. 
Розбудову навчального закладу  активно 
продовжили  Ведмеденко Іван Михайлович 
та Буркацький Микола Пилипович.

З 20 жовтня 2000 року до керма клубу 
став  Микола Куцевіл – випускник  Київсько-
го інженерно-будівельного  інституту. 

Організаторський стиль діяльності Ми-
коли Герасимовича сформувався  насампе-
ред завдяки його особистим якостям.  Йому 

притаманні єдність 
слова i діла, пункту-
альність у виконан-
ні рішень i завдань, 
самоповага та пова-
га i чуйність до лю-
дей, гостре почуття 
відповідальності за  
доручену справу.  

У клубі в належ-
ному стані підтримується навчально-мате-
ріальна база, оскільки від цього фактору за-
лежить якість навчального процесу, отже і 
безпека на автошляхах країни.  Дбають тут і 
про  підвищення  педагогічної майстерності 
викладачів та майстрів.

Велика увага приділяється  військово-
патріотичному вихованню допризовної 
молоді. Вже традиційними стали  автопро-
біги місцями бойової слави народу Украї-
ни, де в роки Другої світової війни гриміли 
жорстокі бої. Незмінними їх учасниками 
є  колишні бійці і командири, які в трав-

ні 1945-го здолали найлютішого в історії 
людства ворога. Сивочолі солдати зізна-
ються, що зв'язок з молоддю додає їм не 
лише настрою, а й віку….

Вагомі результати в роботі демонстру-
ють Савісько Алла Вадимівна, заступник 
директора з економічної роботи-головний 
бухгалтер,  Гуриненко Дмитро Андрійович,  
викладач  автосправи, Магльований Юрій 
Васильович, інструктор з індивідуального 
навчання водінню та інші їхні колеги. 

В клубі часто можна побачити ветеранів 
оборонного Товариства  Петра Степановича 
Савіська та Івана Миколайовича Величка, які 
віддали цьому закладу більш як по 20 років 
життя. Перебуваючи на заслуженому від-
починку, зустрічаються зі своїми колегами, 
спілкуються, дають слушні поради.

Щороку в стінах Черкаського районного 
спортивно-технічного клубу готують  понад 
400 водіїв  різних категорій. Побажаймо ж 
його колективу подальших трудових звер-
шень!

Невпинно біжить час. Здається, свої 
двері Жашківський  районний спортивно-
технічний клуб він відчинив нещодавно, а, 
виявляється, відтоді вже минуло півсто-
ліття. За цей час люди, які тут працювали 
і працюють сьогодні,  зробили чимало ко-
рисних справ. Про це завжди пам’ятає ни-
нішній керівник клубу Олександр Рахуба.

 – З якими б успіхами ми не зустрічали 
ювілей закладу, слід знати, що ними за-
вдячуємо нашим попередникам, – каже 
Олександр Михайлович. – Як без минулого 
немає майбутнього, так і без справ мину-
лих не буває успіхів сьогоднішніх.

Він завжди згадує добрими словами 
усіх, хто так чи інакше зводив підвалини 
трудових здобутків, зокрема Капусту Во-
лодимира Федоровича, Райченка Миколу 
Васильовича та інших  колег.

Перед тим як очолити заклад  Олек-
сандр Рахуба встиг послужити у внутріш-
ніх військах, де обіймав офіцерські по-
сади і здобував досвід роботи з людьми. 
Звільнившись в запас, очолив оборонців 
Жашківщини. Сталося це у 1988 році, а вже 

через рік був  при-
значений на цю по-
саду.

Олександр Ми-
хайлович –  лю-
дина,  закохана 
у свою справу. 
Кожне починан-
ня, кожну справу  
доводить до кін-
ця, виконуючи їх 
з високою якістю 
i пристрастю. А ще 
він уміє повести за 
собою колектив.

Ковалями славетних справ є майстри 
виробничого навчання водінню Каландій  
Андрій Олександрович та  Штурба Леонід 
Петрович, інші їхні колеги.  

Трудовий колектив гідно продовжує 
справу своїх попередників. Працівники 
навчального закладу ведуть активну вій-
ськово-патріотичну роботу з молоддю, але 
головним напрямком трудової діяльнос-
ті, звичайно, залишається підготовка во-

діїв транспортних засобів всіх категорій: 
за півстоліття їх тут навчено  близько 10 
тисяч.  

Свідченням того, що працівники Жаш-
ківського  РСТК є відмінними фахівцями 
своєї справи, може слугувати той факт, що 
навчальні аудиторії тут ніколи не пусту-
ють. І це при тому, що у районі вистачає 
закладів, де можна опанувати водійське 
ремесло.

Наприкінці вересня, коли легкий ба-
грянець починав вкривати дерева, Канів-
ський міськрайонний спортивно-техніч-
ний клуб відзначив своє 50-річчя. За свою 
історію він дав тисячам людей не лише 
професію, а й путівку в життя. У цьому за-
йвий раз переконуєшся, коли спілкуєшся 
з жителями міста і району.

Розповідаючи про клуб,  хочеться зга-
дати насамперед першого  його директо-
ра Педяша Василя Сергійовича, а також  
Басистого Василя Григоровича, Заболот-

ного Рафаїла Миколайовича – наступних 
керівників.  

Олександр Бузницький перейняв у них 
естафету на початку 90-х. Про таких як він 
кажуть: «Людина, закохана у свою справу». 

Працюючи на цій посаді, Олександр Іва-
нович зберіг все те  краще, цінне, що було 
створено  до нього. І не лише зберіг, а й 
примножив.  Тому Канівський МРСТК має  
сучасну навчальну базу. Зокрема, переоб-
ладнано всі кабінети, до послуг  слухачів  
Niva Chevrolet, Nissan Note, Aveo Chevrolet, 

Cherry, Lanos – 
усього 23 оди-
ниці транспорт-
них засобів.

Олександр 
Іванович  твор-
чо підходить до 
справи, постій-
но виявляє іні-
ціативу та впро-
ваджує в прак-
тику передовий 
досвід, робить 
значний вне-
сок  у реаліза-
цію державної 
політики в га-
лузі національ-

ної освіти, навчання та виховання учнів, 
слухачів СТК. Його професійного рівня 
намагаються досягти  викладачі, інструк-
тори   виробничого навчання водінню – 
весь славний колектив. Батьки, як прави-
ло, рекомендують своїм дітям навчатися 
майстерності водія саме  тут, знаючи, що 
вони не лише досконало опанують  мате-
ріальну частину автомобіля та  правила 
Дорожнього руху, а й навчаться добре ке-
рувати транспортним засобом.    

Люди, які тут працювали, залишили 
помітний слід в історії закладу. Це, зокре-
ма,   викладачі  Машиністов Василь Геор-
гійович, Віденкін Петро Олександрович, 
Пастухов Юрій Леонідович, Майстренко 
Володимир Миколайович, Зоць Микола 
Михайлович. А також  інструктори інди-
відуального водіння  Білошкурський Ві-
ктор Петрович, Харченко Геннадій Івано-
вич, Возний Володимир Олександрович.

Сьогодні надійними помічника Олек-
сандра  Бузницького є його заступники  з 
навчально-виробничої  та фінансово-еко-
номічної роботи  Фоменко Любов Анатолі-
ївна і   Якименко Ніна Гаврилівна. 

За 50 років в стінах Канівського МРСТК 
підготовлено  понад 30 тисяч фахівців, які 
успішно працюють в різних сферах еко-
номіки.

 Першим  керівником  Чигиринського 
РСТК був Столяров  Іван Євстафійович. А з 
вересня 1983-го і по сьогоднішній день ко-
лектив клубу очолює Іван Мірошниченко. Ця 
людина зробила для колективу дуже багато, її 
поважають як колеги, так і жителі Чигирина. 
Тож розповімо про Івана Петровича. 

Народився він у перші повоєнні роки на 
Чигиринщині. В селянській родині.  Трудову 
діяльність розпочав ще 15-річним юнаком, в 
1963 році. У 1967-1970 роках – служба у лавах 
Радянської Армії. 

До приходу на директорську посаду пра-
цював водієм. В 1977 році закінчив Київський 
автотранспортний технікум і у 1983-му був при-
значений керівником Чигиринського РСТК . 

Він залишається і сьогодні таким же енер-
гійним, працелюбним, як 32 роки тому. Час, 
що минув, переконливо довів: вибір канди-
датури на посаду виявився напрочуд вдалим. 
Бо завдяки професіоналізму, надзвичайно 

високій працелюбності, вимогливості і лю-
дяності у ставленні до людей Іван Петрович 
зумів об’єднати навколо себе колектив, який 
щиро поважає свого директора.

За ці роки всяке траплялося в його житті, 
але ніколи, навіть у найважчих ситуаціях, не 
опускав рук. Як ніколи і не переоцінював сво-
їх сил і можливостей. Натомість опирався на 
людей, з якими працює, і вони не підводять 
свого директора, насамперед за поваги до 
нього. Яскравим свідченням цього можуть 
слугувати результати роботи клубу.

Слід відзначити, що за 
часів керування Мірошни-
ченка клуб  постійно розбу-
довується, забезпечується  
новою технікою та облад-
нанням для теоретичних і 
практичних занять слухачів.

 Вагомий внесок у його 
розвиток  вносять    викла-

дачі Коваль Іван Федорович, Родіонов Іван 
Михайлович, майстри виробничого навчан-
ню водінню Омельченко Григорій Сергійович, 
Плетінь Василь Никифорович. 

Трудовий колектив гідно продовжує справи 
своїх попередників, які зводили підвалини за-
кладу. Не забувають тут і про військово-патрі-
отичне виховання молоді, спортивну роботу.

За 50 років в стінах Чигиринського РСТК  
підготовлено близько 17 000 водіїв практич-
но усіх категорій, чимало з яких гідно працю-
ють на благо Української держави. 
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Прекрасні люди і відмінні фахівці

Добрим словом і порадою

Днем «народження» Лисянського 
районного спортивно-технічного клу-
бу  вважається 28 вересня 1965 року. 
Помітний слід в  історії закладу зали-
шили Вишнєвський Іван Якович,  Пи-
лявський Микола Васильович, Шелест 
Микола Васильович, Коряк Василь Пе-

трович. Різні за характерами, стилем 
роботи, вони впевнено керували тру-
довим колективом. І хоча в житті як 
на довгій ниві, їх і досі  згадують  до-
брим словом. 

З недавнього часу цим закладом  ке-
рує Богдан Гнатюк.  З його приходом 

на керівну посаду  теж зроблено бага-
то корисного: відремонтовано адміні-
стративні приміщення, класи. До по-
слуг слухачів сучасні комп’ютеризовані 
системи, що, звичайно, не може  не по-
значитись на якості навчального про-
цесу. 

Працюють тут прекрасні люди,  високо-
професійні фахівці. Це, зокрема, Грабова 
Валентина Миколаївна, головний бухгал-
тер, Пилипенко Микола Григорович, ви-
кладач автосправи, Джугля  Володимир 
Петрович, майстер виробничого навчан-
ня водінню. 

Зустрічаючи цю знаменну дату, тру-
довий колектив гідно продовжує спра-
ву своїх попередників. Працівники на-
вчального закладу ведуть активну вій-
ськово-патріотичну роботу з молоддю, 
але головним, звичайно, залишається 
підготовка водіїв транспортних засобів 
всіх категорій.

За 50 років в стінах Лисянського 
РСТК підготовлено тисячі  фахівців, 
які успішно працюють в різних сек-
торах української економіки. 

50 років тому, у жовтні  1965 року,  за  
рішенням президії Черкаського обласного 
комітету ДТСААФ було створено Драбів-
ський  РСТК. Спочатку він містився у старій 
будівлі, але буквально за кілька років обо-
ронці району святкували  входини, пере-
їхавши у новий будинок.

Триліс Василь Свиридонович був пер-
шим начальником клубу. А тому, хто по-
чинає будь-яку справу, завжди важко. Але 
він, попри всі  негаразди, незабаром вивів 
заклад у число передових.  Значний вне-
сок в удосконалення навчально-виробни-
чого  процесу, матеріальної бази  зробив 
і Володимир  Джума: при ньому  зросла 
кількість слухачів, були капітально відре-
монтовані навчальні аудиторії, оновився 
автомобільний парк.

З 1999 року клуб очолює Анатолій Ма-
ніта – людина напрочуд розумна, напо-
леглива і комунікабельна.  Народився він 
на  черкаській землі – у селі Гельм’язів 
Золотоніського району. Після служби в 
армії  поступив до Черкаського педаго-
гічного інституту: навчаючись заочно, 
працював учителем фізкультури. Потім 
була служба в органах внутрішніх справ. 
А коли змінив  міліцейський однострій 
на цивільний костюм,  обійняв сьогод-
нішню посаду.

Він завжди зрозуміє людину,  дасть 
слушну пораду, а якщо потрібно, то й до-
поможе. Не дивно, що під  його керівни-
цтвом навчальний заклад  досяг значних 
показників. Тут успішно виконується план 
підготовки робітничих кадрів технічних 
професій, зміцнена навчально-матеріаль-
на база.   Подбав керівник і про колектив, 
облаштувавши   кімнату для відпочинку з 
м’якими меблями і телевізором.

Він з повагою відгукується про усіх пра-
цівників, але з особливою гордістю про 
ветеранів Товариства – викладачів Соло-
маху В.О., Богдана Р.В., інструкторів  індиві-

дуального навчання водінню Ярмілка О.С., 
Пономаренка В.Я., Трохимця С.М.

 Щорічно навчальний заклад готує 350 
водіїв різних категорій, тут налагоджена  
співпраця з органами державної влади, 
громадськими  організаціями, спільно з 
якими реалізуються  заходи з військово-
патріотичного виховання молоді. Напри-
клад, під час місячника оборонно-масової 
роботи проводиться  автопробіг «Уклін 
тобі, земля героїв»: маршрут проходить 
місцями, де народилися і жили Герої Ра-
дянського Союзу – вихідці з Драбівсько-
го краю.

ОН «УЧИЛ ЕЗДИТЬ» АВТОМОБИЛИ
«Такая у нас работа – учить самолеты летать!» – пелось в некогда популярной песне. Наш земляк 
Анатолий Гончаренко «учил ездить» автомобили. Он как водитель-испытатель дорожной лаборатории 
конструкторско-экспериментального отдела завода принимал участие в постановке на производство 
всех моделей транспортных средств, выпускавшихся Запорожским автозаводом с 1960 года.

Сейчас этим гордиться 
не принято, но отец Толи 
был председателем кол-
хоза в селе Новоиванов-
ка Запорожской области. 
Грянула война, и он ушел 
на фронт. Воевал, прошел 
плен, за что попал на Куз-
басс в трудовую армию. 
Вернулся в село в 1948 го-
ду, когда сынок уже в 4-й 
класс пошел. 

Анатолий к технике 
тянулся с малых лет, по-
сле семилетки помощни-
ком комбайнера работал. 
По направлению колхо-
за окончил в ДОСААФ курсы шоферов и 
до призыва на службу успел порулить по 
сельским дорогам.

1956 год. Венгерский мятеж, вспых-
нувший в октябре, опалил и его солдат-
скую юность. Служили тогда три года, по-
тому домой вернулся только в 1959 году. 

Запорожский завод «Коммунар» в то 
время на выпуск автомобилей перепро-
филировали. Заметим, реконструкция 
проходила без остановки производства 
сельхозмашин. 18 июня 1959 года из 
экспериментального цеха вышел первый 
отечественный микролитражный авто-
мобиль. Через год, в июле, началось его 
серийное производство. Анатолий начал 
исчислять свой стаж автомобилестроителя 
с марта 1960 года.

По сути, автомобили всех моделей, 
выпускавшихся заводом до 2000 года, про-
шли через руки, ноги и другие части тела 
водителя-испытателя Гончаренко. Вместе 
с Иваном Кошкиным и Анатолием Скида-
ненко обкатывал «ЗАЗ-965», получивший 
прозвище «горбатый». В соответствии с 
существовавшей тогда традицией новые 
разработки демонстрировали первым 
руководителям страны и республики. В 
Москве Анатолий видел Брежнева, в Кие-
ве – Щербицкого. Под Москвой, на полиго-
не в Кубинке, лицезрел главу государства 
Хрущева и министра обороны маршала 
Малиновского.

– А какое отношение к обороне име-
ет «Запорожец»? – спросит читатель. Са-
мое непосредственное. Не многие знают, 

что транспортер переднего края (ТПК), 
выпускавшийся в Луцке, разрабатывали 
в Запорожье. В 1961 году из Щедринска 
привезли прототипы с мотоциклетным 
двигателем. Первоначальная конструк-
ция претерпела значительные измене-
ния – поменял очертания кузов, был 
установлен 30-сильный двигатель Мели-
топольского моторного завода. Начались 
всевозможные испытания по пересечен-
ной местности вблизи Днепра. На Домахе 
ездили, там же и плавать учили. В декабре 
1962 года вместе с военпредом майором 
Жоговым едва не утонули – машина какой-
то деталью подвески зацепила корягу и 
нырнула. Шутили – еще немного и сделаем 
из ТПК не только корабль, но и подлодку.

Если ТПК обкатывали исключительно 
в СССР, то ЗАЗ-968 с двигателем 40 л.с. 
испытывали даже в Африке. В 1971 году 
в Нигерии при жаре под 45 градусов на 
пару с Агановым наездили 31 тыс. км. В 
1973 году, во время автопробега по стра-
нам Европы, прошли 25 тыс. км. По задум-
ке организаторов из «Автоэкспорта» это 
была передвижная выставка продукции 
автомобильной промышленности СССР. 
Посетили Францию, Бельгию, Голландию.

Вскоре после возвращения отправи-
ли во Львов получать автобус, в котором 
был оборудован передвижной автокласс: 
узлы и агрегаты в разрезе, плакаты. Посе-
тили с ним Польшу, Чехословакию, Вен-
грию, Югославию, Италию – страны, где 
наши автомобили эксплуатировались. В 
Венгрии довелось побывать не один раз, 

в том числе и в Юж-
ной группе войск. 
Та м  п р о и з о ш -
ло заклинивание 
двигателей сра-
зу на нескольких 
ТПК. Разобрались, 
в ы я с н и л и  п р и -
чину – неграмот-
ная эксплуатация. 
В итоге посетил 
наш герой 37 госу-
дарств.

Анатолий Ни-
кифорович уча-
ствовал во многих 
а вто м о б и л ь н ы х 

гонках, заслужил звание мастера спор-
та в ралли. Выступал на первенстве Со-
ветского Союза. Участие в авторалли да-
вало возможность испытать технику во 
всевозможных режимах. Конструкторы 
и технологи вносили затем доработки в 
устройство автомобиля. Испытания про-
ходили на разных дорогах, в разных кли-
матических условиях. В 1968 году на двух 
ЗАЗ-965, совершив пробег по Финляндии 
и Норвегии (часть маршрута пролегала 
за Полярным кругом), двинулись в Ялту. 
Экипажи – один советский, другой – фин-
ский, преодолев за 67 часов почти 3000 км, 
благополучно пришли к финишу.

Почти всю жизнь в командировках  
провел. Но и личной жизни успевал уде-
лять время. Женился. Воспитал дочь, сына.

– В 2005 году собрались мы отметить 
45 лет со дня организации КЭО. Из боль-
шого коллектива водителей-испытателей 
дорожной лаборатории осталось нас чет-
веро, – вспоминал ветеран. –  Здоровье 
по путям-дорогам растеряли. ТПК осо-
бенно трудно давался – машина открытая. 
Простывали, тонули, мерзли – всякое 
было. 

После выхода на пенсию, пока было 
здоровье, трудился. Последняя запись в 
трудовой книжке – обком ОСОУ (ДОСААФ), 
где работал в группе коменданта.

7 апреля 2013 года, на 76-м году жизни, 
Анатолий Никифорович умер. Светлая па-
мять ему и всем, стоявшим у истоков оте-
чественного автомобилестроения!  

Виктор АРМЯНОВСКИЙ

Пам’ятаємо!В осередках Товариства
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В обласних організаціях Товариства

Україна переживає найскладніші, 
найдраматичніші часи у своїй 
новітній історії. Значна частина 
Донецької і Луганської областей 

окуповано російсько-терористичними 
військами, понад мільйон жителів цього 
шахтарського краю змушені  залишити 
свої домівки.  Сьогодні  йдеться про 
збереження державного суверенітету і 
територіальної цілісності держави. 

Люди, які працюють в нашому  Товари-
стві, переймаються долею  країни, народу 
і своєю повсякденною працею роблять все 
від них залежне, щоб на нашу землю прий-
шов мир. Ми хочемо розповісти про життє-
діяльність одного із оборонних осередків 
– Київську міську організацію ТСО України, 
її успіхи і проблеми, плани на майбутнє.

Готують фахівців
–  Останнім  часом  ведеться  активна робо-

та та пошук нових форм співпраці з  держав-
ними та громадськими організаціями міста, – 
говорить Ольга Ніколаєнко – голова київських 
оборонців. – Насамперед зі структурними під-
розділами  Київської міської та районних дер-
жавних адміністрацій, професійно-технічними 
та вищими навчальними закладами столиці, 
громадськістю.  Якщо говорити про конкретні 
результати нашої роботи,  то сьогодні ми здій-
снюємо підготовку робітничих кадрів у 13 на-
вчальних закладах і 2-х філіях. В цих закладах 
готуємо   водіїв  мото– і автотранспортних за-
собів, інструкторів з індивідуального навчання 
водінню, судноводіїв малих суден, водолазів, 
матросів-рятувальників, машиністів компре-
сорних  установок, водіїв навантажувачів, 

стерилізаторників 
матеріалів, стро-
пальників, напо-
внювачів балонів, 
операторів  ліфтів. 
Протягом   остан-
ніх 5-ти років під-
готовлено 20 671 
спеціаліста, з яких 
12 902 – водії. Зау-
важу, що більшість 
людей, які отрима-
ли у нас ту чи ін-
шу спеціальність, 

успішно працевлаштовуються. Це, як на ме-
не, свідчить про те, що вони мають гарну те-
оретичну і практичну підготовку.

Патріотична робота
Військово-патріотичне виховання є одним 

із головних завдань Товариства. Цьому на-
прямку роботи у столиці України  приділяють 
багато уваги. 

 – Вторгнення російських військ на тере-
ни України, підтримка нашим північним су-
сідом місцевих терористів змушують вноси-
ти певні корективи у роботу, – переконана 
Ольга Миколаївна. – Наприклад, нещодавно 
ми започаткували Координаційний центр з 
військово-патріотичного виховання та спор-
тивно-масової роботи. До його складу увійшли 
представники департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту КМДА,  Київського міського 
військового комісаріату, районних управлінь 
освіти, молоді та спорту, столичних організа-
цій ветеранів антитерористичної операції та 
воїнів-афганців, професійних спілок, установ 
та патріотично налаштованих організацій міс-
та Києва. Вони планують роботу, відслідко-
вують її результативність, вносячи певні ко-
рективи.

Серед основних завдань центру є підви-
щення рівня військово-патріотичної роботи 
серед столичної учнівської та студентської 
молоді, надання організаційно-методичного 
забезпечення патріотичному вихованню та 
популяризація технічних видів спорту, про-
ведення методичних семінарів і нарад з фа-
хівцями, спортивних та інших заходів.

Цього року Президент України видав низку 
Указів, у яких йдеться про термінові  заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді. Київська оборонна 
організація є однією з громадських організа-
цій, яка активно долучилася до  їх виконання.  
Так,  при активній участі столичних оборон-
ців на базі екологічно-природничого ліцею 
Голосіївського району та Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористуван-
ня відбувся 2-й етап змагань Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). В них взяли участь 10 райо-
нів Києва.  Учасники гри змагалися в стрільбі, 
стройовій підготовці, подоланні смуги пере-
шкод, перетягуванні линви тощо. Переможці 
були нагороджені кубками, медалями та ди-
пломами  Київського Товариства.  

На базі СТЦ «Відродження» ТСО України 
Шевченківського району міста постійно про-
водяться змагання з кульової стрільби як се-
ред молоді, так і дорослих.  

Вперше в цьому році започаткована  місь-
ка Спартакіада, учасниками якої є працівники 
апарату, голови районних організацій, спор-
тивно-технічних клубів (центрів, шкіл) ТСО 
м. Києва.  Змагання пройшли в двох видах: 
з фігурного водіння автомобіля та кульової 
стрільби. Приємно було бачити, що в них взя-
ли  активну участь жінки міського Товариства, 
які змагалися на рівні з чоловіками і також 
посіли призові місця.

Регулярно проводяться військово-патрі-
отичні та спортивно-масові заходи в район-
них організаціях спільно з освітянами та гро-
мадськими організаціями  –  «Маю Честь!», 
«Снайпер столиці», «Захисник України», «Со-
кіл» («Джура»), турніри, Кубки, присвячені мі-
сячникам до Днів захисника України,  Зброй-
них Сил України, пам’яті Героїв Небесної Сотні, 
Дню Перемоги у Другій світовій війні. 

 Не без участі міської організації проведена  
Спартакіада серед збірних команд загально-
освітніх навчальних закладів Києва, на якій 
столичні оборонці посіли почесне 2 місце.  

Київська міськдержадміністрація затвер-
дила нову редакцію  Програми поліпшення 
організації підготовки громадян до військової 
служби на 2016-2020 рр., яка  готувалася за 
безпосередньою участю міського Товариства. 
Столичні оборонці запропонували внести до 
Програми  придбання усім школам  макетів 
стрілецької зброї, оновити наочні плакати в 

З ОПТИМІЗМОМ 
І ВІРОЮ В МАЙБУТНЄ
ПРАЦЮЮТЬ ОБОРОНЦІ СТОЛИЦІ 
УКРАЇНИ, ВИШУКУЮЧИ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ

класах з викладання предмету «Захист Вітчиз-
ни»,  створити у кожному районі  центри вій-
ськово-патріотичної та оборонно-спортивної 
роботи з поглибленим вивченням військової 
справи, прийняти на посади викладачів пред-
мету «Захист Вітчизни» насамперед учасників 
антитерористичної операції тощо.

Надає міське Товариство   і посильну допо-
могу українським воякам, які відстоюють сьогод-
ні рідну землю на сході України. Наприклад, на 
базі Дніпровського спортивно-технічного клубу 
20 призовників  опанували водійське ремесло, 
після чого відбули до  Збройних Сил України.    
Навчання відбувалося за рахунок Товариства.

Сьогодні оборонці Києва, за словами Сергія 
Солов’я, активно співпрацюють з благодійни-
ми організаціями, зокрема з фондом «ОВЕС», 
який надає допомогу учасникам АТО, що діс-
тали важкі поранення і потребують протезу-
вання: викладачі предмету «Захист Вітчизни», 
які водночас є головами первинних осередків 
ТСО України в школах, організували збір кри-
шок від пластикових  пляшок. На сьогодні вже 
зібрано  понад 60 кілограмів і всі вони  будуть 
реалізовані, а виручені кошти підуть на ви-
робництво  протезів для вояків.   Найбільш 
активно ця робота проводиться в Подільській, 
Дніпровській та Деснянській районних органі-
заціях Товариства, які очолюють Сергій Савен-
ко, Олександр Андрощук та Дмитро Шведов. 

На святкуванні Дня Києва та Дня Столиці 
спортивна команда бігунів міського Товари-
ства у кількості 25 чоловік взяла участь у бла-
годійному легкоатлетичному забігу «Під ка-
штанами», і кошти,  внесені учасниками, були 
направлені на придбання кардіомонітору для 
«Науково-практичного Центру дитячої кардіо-
логії та кардіохірургії МОЗ України». 

Товариство бере участь у рекламній та про-
пагандистській роботі. Так  з  2 по 4 жовтня в 
місті Києві відбувся  ІІІ щорічний  всеукраїн-
ський фестиваль авто, ретро та екзотики , що 
є одним з найбільших технічних фестивалів 
в Україні.

Протягом трьох днів на території Держав-
ного музею авіації були показані різноманітні  
знамениті моделі автомобілів, поряд з автомо-
білями знаходились красиві та могутні літаки 

різних поколінь та модифікацій як цивільні, 
так і військові. 

Запрошення для участі у цьому грандіоз-
ному всеукраїнському заході отримало і То-
вариство сприяння оборони України. Честь 
представляти його було доручено Київській 
міській організації.

А показати  було що: секції з автомодель-
ного, авіамодельного, судомодельного, раді-
оспорту, картингу, стрілецько-спортивного 
клубу, а також організаційно-методична та вій-
ськово-патріотична  робота Товариства – все 
це було представлено для любителів та про-
фесіоналів, а головне –  для усіх мешканців 
міста Києва та гостей.

Аналізуючи роботу виставки та участь 
Київської міської організації в цьому заході, 
можна зробити висновки, що популяризація 
технічних видів спорту, самої роботи Товари-
ства  потребує оновлення та більш ретельного 
і широкого підходу, тому що  населення міс-
та Києва та і в Україні недостатньо проінфор-
моване про діяльність Товариства сприяння 
оборони України.

Спорт тут у пошані
На сьогоднішній день  не знайдете жодного 

трудового колективу, який би не відчував на 
собі всю «принадливість» реалій, що нас ото-
чують.  Київські оборонці, звичайно, не є ви-
ключенням. Проте на труднощі не ремствують.

– У нас  багато уваги приділяється  розвитку 
спортивно-технічних та військово-прикладних 
видів спорту, – розповідає  помічник  голо-
ви Київської міської організації ТСО України 
Сергій Соловей. – Насамперед радіоспорту,  
підводному плаванню, картингу, мотоспорту, 
стрілецькому, автомобільному, модельним ви-
дам спорту (авіамодельному, автомодельному, 
судомодельному),  військовому семиборству, 
спорту з собаками.

Тому вже тривалий час посідаємо ПЕРШЕ 
місце серед регіонів України у спортивно-тех-
нічній діяльності. Наші  спортсмени  успіш-
но виступають на Всеукраїнських змаганнях, 
чемпіонатах та Кубках України, Європи і сві-
ту: торік вони завоювали   822  медалі, з яких: 
341– золота, 274 – срібні та 207– бронзових.

Підготовлено 3 майстри спорту міжнарод-
ного класу,  7  майстрів спорту, 12  кандидатів 
у майстри спорту, а також тисячі спортсменів 
масових розрядів.

Нашою гордістю є  заслужені майстри спор-
ту України Микола Веліканов, Василь Романен-
ко, Олена Фурса,  Станіслав Чорний, Віктор 
Стамов, Володимир Смольников, Віктор Кор-
шунов, Микола Іванчихін. А також досвідчені   
та працьовиті тренери – Надія Веліканова, Ві-
талій Марчук, Сергій Демиденко, Віктор Качур, 
Анатолій Петровський  та багато інших. 

Хочеться відзначити спортсменів секції су-
домодельного спорту, які влітку цього року 
брали участь у двох світових чемпіонатах се-
ред юніорів та дорослих, що проходили в Бол-
гарії і Польщі. Не переповідатиму хід змагань, 
а скажу лише, що наші спортсмени завоюва-
ли 14 медалей, з яких 6 золотих і 5 срібних. У 
цьому є велика заслуга тренера секції Сергія  
Деміденка – людини, для якого судомодель-
ний спорт є справою усього життя. 

До речі, учасники цих змагань Геннадій Іг-
натенко та Ілля Норкін отримали звання май-
стра спорту міжнародного класу, а Андрій 
Смольников – заслуженого майстра спорту.

У тому, що Вадим Кузьмін, Михайло Гаєв-
ський, Вероніка Зайка, Людмила Саржиньска, 
Гліб Кравченко стали кандидатами в майстри 
спорту, є чимала заслуга Сергія Степановича.

Серед кращих організацій міського Това-
риства слід відзначити Шевченківську, Дні-
провську, Деснянську, Дарницьку, Подільську 
районні організації, МСТК, ДЮСТШ «Віраж», 
СТЦ «Відродження».

Ми розповіли лише про деякі заходи, 
реалізовані Київською міською організаці-
єю Товариства сприяння обороні України 
останнім часом. Ніскільки не ідеалізуючи її 
діяльність, зауважимо, що люди тут опти-
містично дивляться в майбутнє, сповнені 
рішучості змінити підходи до вирішення 
багатьох проблем. Чи так воно станеться 
– не знаємо. Але перші кроки, зроблені ни-
ми, дають підстави стверджувати, що так 
воно і буде.

Олег ДАЦЮК

Ольга Ніколаєнко з Сергієм Солов’єм
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«КОЛИ ВИРІШУЄТЬСЯ ДОЛЯ УКРАЇНИ,  МИ ПОВИННІ ДОПОМАГАТИ ЇЇ ЗАХИСНИКАМ …»
Вінниччину і Донбас розділяють сотні кілометрів. Але 
події, що відбуваються там, не залишають байдужи-
ми голову Вінницької оборонної організації Анатолія 
Кацая та його колег

«Чекають як рідних…»
«Життя людини вимірюється не  про-

житими роками, а добрими справами, 
зробленими нею». 

Слова народного філософа пригада-
лися, коли під час спілкування  з головою 
Вінницької обласної організації ТСО  Укра-
їни Анатолієм Кацаєм мова зайшла про 
допомогу Українському війську.

– Ніколи не думав,  що доведеться за-
йматись подібними справами, – гірко 
посміхнувся він. – Але інших варіантів 
не бачу…

Витоки сьогоднішньої благодійнос-
ті вінницьких оборонців сягають весни 
минулого року, коли під час подій на сто-
личному  Майдані снайперські кулі забра-
ли понад 100 людських життів, а чимало 
українців дістали поранення. Родини за-
гиблих, втративши годувальників, опини-
лися у скрутному становищі, як і потерпілі,  
що потребували лікування.  Колеги Ана-
толія Олександровича разом з тисячами 
інших подолян протягли їм руку допомо-
ги, перерахувавши свій  одноденний за-
робіток.

Потім на сході країни почалася антите-
рористична операція, і до Збройних Сил, 
Національної гвардії та інших військових 
формувань були призвані сотні жителів Ві-
нниччини. 

– Я, звісно, знав, що ЗС за кілька десяти-
літь їх існування  обікрали, але не думав, що 
настільки, – продовжує керівник. – Серце 
кров'ю обливалося, коли бачив з телеекра-
нів босих і голодних – у прямому розумін-
ні цього слова – солдатів, яких українська 
держава відправила захищати свої кордо-

ни. Тож  запропонував колегам взяти своїх 
земляків під опіку.  

Для того, щоб робота ця велася ритмічно, 
потрібні були люди, які б  не лише генеру-
вали  ідеї, а й працювали над їх реалізацією. 
Тому в обласному,  районних та міських осе-
редках – за рішенням бюро –  запровадили 
посаду  інструктора з військово-патріотич-
ної роботи. В обласному комітеті її обійняв 
Петро Мельничук – колишній «афганець», 
який став координатором  цієї роботи на 
теренах усієї Вінниччини.

– Моїми першими помічниками є голо-
ви районних організацій, – говорить Петро 
Васильович. – Кожен з них, тісно співпрацю-
ючи з місцевими органами влади, зокре-
ма, військовими комісаріатами, знає місце 
служби своїх земляків. 

Через голів сільських рад вони збира-
ють нашим бійцям гуманітарну допомогу і  
доставляють її до Вінниці. Тут ми  сортирує-
мо, завантажуємо у автівки і веземо на Дон-
бас. Як правило, щоразу у рейс відбувають 2 
машини, вщент забиті домашніми харчами, 
одежею, а також різним робочим інструмен-
тарієм, необхідним для будівництва блінда-
жів та іншого солдатського житла.

Найбільш активно ця робота ведеться 
в Барському, Гайсинському, Липовецькому 
районних осередках, які очолюють Анатолій 
Бондарчук, Валентин Васильченко та Мико-
ла Сазанський.

За словами Мельничука, бійці і команди-
ри, дізнаючись від рідних про від'їзд земля-
ків з черговим гуманітарним конвоєм, ви-
глядають їх як рідних. Стараннями оборон-
ців на Донбас передано чимало комплектів 
термобілизни, взуття, спеціального одягу, 
спальних мішків,  пально-
мастильних матеріалів, за-
пчастин для безпілотників. 
А також  автомобіль-всю-
дихід УАЗ. Допомогли і у 
розв’язанні побутових про-
блем  працівників обласного 
управління МВС, які теж не-
суть службу в зоні АТО.

Оборонні організації не-
залежної України ніколи не 
могли похвалитись статками. 
Сьогодні ж, зважаючи на си-
туацію в державі, і поготів. 

Вінничани – не виняток. Та все ж знаходять 
можливість допомагати воякам,  розуміючи, 
як тим важко. Наприклад, загальна відстань, 
яку доводиться долати 2 мікроавтобусам під 
час гуманітарного рейсу, складає близько 4 
тисяч кілометрів. Зважаючи на такий кіломе-
траж, не складно підрахувати скільки вони 
«з'їдають» пального.  Знаючи його середню 
вартість, ще легше порахувати у яку копійку 
обходиться кожен з таких рейсів. За більш 
як рік благодійництва вінничани здійснили 
близько 100  таких рейсів!..

 – Виконуватимемо їх і надалі, – каже 
Анатолій Кацай. – Насамперед, за рахунок 
внутрішніх резервів. Зауважу, що велику до-
помогу надають нам підприємства, громад-
ські організації, пересічні громадяни, пере-
раховуючи кошти на рахунки, відкриті при 
кожному районному осередку. Працюємо 
ми прозоро і готові відзвітувати про кожну 
потрачену копійку, тим більш, що обіг гро-
шей контролюється спільно з представни-
ками фінансових органів місцевих райдер-
жадміністрацій.

Гідне місце у житті
Люди мого покоління пам’ятають  часи, 

коли з так званої афганської війни повер-
талися молоді люди. На той час, як відомо, 
соціальний захист громадян був значно 
кращий, аніж сьогодні. Але вчорашні воя-
ки, траплялося, і тоді не завжди знаходили 
підтримку у вирішенні своїх проблем.

 – Я тебе туди не посилав, – так або при-
близно так відповідали їм окремі чинов-
ники.

Не у всіх вистачало наполегливості до-
биватись правди: дехто знаходив себе 

в кримінальних структурах, спивався, 
а то й вкорочував  віку. Сьогодні, коли 
з Донбасу повертаються тисячі бійців, 
ситуація може повторитись. Тим більш, 
що проблем, які мають соціальне забарв-
лення, у нашого суспільства хоч греблю 
гати. Найболючіша – працевлаштування. 
Розуміючи це, за наполяганням Анато-
лія Кацая  створили   фірму «Вінницьке 
обласне навчально-охоронне підприєм-
ство ТСО України». Провели також ліцен-
зування обласного спортивно-технічного 
клубу, отримавши  право на підготовку і 
підвищення кваліфікації охоронників та 
інкасаторів. Після цього звернулись до  
голів місцевих органів влади, центрів за-
йнятості з проханням розглянути можли-
вість направлення на навчання  вояків, 
які повертаються до мирного життя. При 
чому з перспективою подальшого пра-
цевлаштування. 

– Діючи таким чином, і вчорашнім воя-
кам допомагаємо, і усьому суспільству, зни-
жуючи у ньому і без того високий градус на-
пруги, – переконаний ветеран Афганістану.  

 В багатьох районних організаціях від-
крито рахунки, куди  приватні підприєм-
ства перераховують кошти, на які  закупо-
вуються речі, що так необхідні для наших 
оборонців на сході країни. Їх використання  
контролюється спільно з адміністраціями 
районів. 

У місті над Бугом розташовується Вій-
ськово-медичний клінічний центр Цен-
трального регіону, у стінах якого лікують-
ся бійці зі сходу. Незважаючи на всі ста-
рання держави щодо забезпечення цього 
закладу ліками, проблеми все ж час від 
часу з’являються. Тому обласна оборонна 
організація придбала для Центру медичне 
обладнання,  лікувально-перев’язувальні 
матеріали.

– Ми вдячні Анатолію Олександровичу 
та його колегам, які відгукнулися на про-
хання надати допомогу, – говорить началь-
ник Центру полковник медичної служби 
Сергій Петрук.

За офіційною інформацією, за час про-
ведення антитерористичної операції заги-
нуло понад 2 300 українських вояків. Серед 
них більш як 100 жителів Вінниччини. Тож 
кільком родинам загиблих оборонне Това-
риство Вінниччини  виділило близько 40 
тисяч гривень. Сума скромна, але ці гроші 
хоч трішки допоможуть їм у вирішенні по-
бутових проблем.

– Те, що робить Анатолій Олександрович 
зі своїми колегами, є дуже важливим для 
бійців, які повертаються зі сходу, – говорить 
Ярослав Солігор,колишній військовослуж-
бовець, учасник антитерористичної опера-
ції. – Наприклад, вони можуть опанувати 
водійське ремесло у будь-якій автошколі 
чи спортивно-технічному клубі обласної 
організації Товариства за 50 відсотків вар-
тості. Ця пільга поширюється і на членів їх-
ніх родин. Цією послугою вже скористалися 
близько 40 чоловік.

«Патріоти нам потрібні…»
Вінницькі оборонці не забувають і про 

такий напрямок роботи, як військово-патрі-
отичне виховання. Тут вже стали традицій-
ними військово-польові збори, учасниками  
яких є старшокласники. Проходять вони 
на базі авіаційно-спортивного клубу, роз-
ташованого за кілька кілометрів від міста. 
Підлітки вчаться ходити стройовим кроком, 
долають смугу перешкод, збирають і роз-
бирають стрілецьку зброю, споряджають 
її набоями. Особливо популярними серед 
юні є залікові стрільби з малокаліберної 
гвинтівки і пістолета Марголіна. А також 
вивчають будову планера, вчаться уклада-
ти парашути і навіть здійснюють практичні 
стрибки!

При Вінницькому авіаційно-спортивно-
му клубі який рік поспіль функціонує Пла-
нерна ланка, в якій займаються близько 30 
підлітків.

Подібні заходи сьогодні, коли проти 
України ведеться неоголошена війна, є 
вкрай необхідними. Не відкрию таємниці, 
коли скажу, що за останні роки військо-

во-патріотичне виховання на державно-
му рівні практично не велося. У суспільстві 
склалася думка, що Україні ніхто вже не за-
грожуватиме. Події на Донбасі спростували 
це хибне твердження. Тож тепер потрібно 
надолужувати прогаяне.

Замість післямови
Перелік добрих справ вінницьких 

оборонців можна продовжувати. Впев-
нений: вони ще багато зроблять для  
Української держави та суспільства. 
Адже Анатолій Кацай є людиною неор-
динарною, здатною  генерувати нові 
ідеї, організовувати роботу. А ще у ньо-
го є колектив однодумців – теж людей 
творчих, патріотично налаштованих, 
які любов до країни демонструють кон-
кретним справами. 

На початку 80-х років доля і воля 
командування «закинули» сержанта 
Кацая до Афганістану, де   воював і був 
поранений. Побувавши на Донбасі з 
гуманітарною допомогою вперше, зга-
дав і свою бойову молодість. І як ніхто 
інший він, содат тієї, теж неоголошеної 
війни, добре розуміє наших бійців, ко-
мандирів, які стримують російсько-те-
рористичну орду. І готовий допомагати 
їм стільки, скільки потрібно.

   Олександр ОСІПЧУК 

Анатолій Кацай

Гуманітарна допомога, доставлена вінницькими оборонцями в зону АТО
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Bиховуємо патріотів

Ми к о л а ї в с ь к а  о б л а с н а 
організація ТСО України 
плідно співпрацює на тере-
нах патріотичного вихован-

ня молоді та розвитку бойової культури 
України з Козацькою громадою області, 
яку очолює Сергій Щербаков. В нашому 
арсеналі різноманітні заходи як обласного, 
так і всеукраїнського значення.

З-поміж місцевих можна відзначити 
щорічну традиційну посвяту в козача-
та першокласників, яка проходить у за-
гальноосвітній школі № 60. Це дуже важ-
ливе і неймовірно яскраве свято, яке 
запам’ятовується на все життя. Посвята 
дає дітям можливість відчути себе важли-
вою часткою українського народу, нащад-
ками величі козацького роду, що в свою 
чергу народжує любов до Батьківщини. 
Також слід відзначити заходи зі святку-
вання Масляни, Івана Купала, Водохреща 
та Дня родини. Декілька років поспіль на 
річці Південний Буг біля міста Вознесен-
ська влітку в козацькому військово-патрі-

отичному наметово-
му таборі «Соколина 
січ» проходять зма-
гання та знайомство 
дітей з козацькою 
бойовою культу-
рою України. Вони 
беруть участь у бо-
йових іграх «Штов-
хач», «Зніми шап-
ку», змагаються на 
м’яких ножах та ша-

блях, стріляють з гвинтівок та арбалету.
Одним з найпотужніших всеукраїнських 

заходів є військово-спортивна патріотична 
гра «Сокіл» («Джура»). Цього року обласна 
організація Товариства разом з Козацькою 
громадою були одними зі співорганізато-
рів І міського та ІІ обласного етапів цієї 
гри. Саме зараз, в часи, коли нашій дер-
жаві загрожує небезпека та народу потріб-
ні мужність і сила, такі заходи для молоді 
виховують високі морально-психологіч-
ні та спортивно-бойові якості: мужність, 

сміливість, рішучість, відвагу, стійкість, 
спритність, витривалість, силу, дисциплі-
нованість та ініціативність. На теренах від-
новлених козацьких педагогічних традицій 
формують навички орієнтації в різних жит-
тєвих та надзвичайних ситуаціях. Саме ця 
гра сприяє вихованню духовно та фізично 
розвиненого юного покоління суверенної 
України на історично сформованих засадах 
козацького світогляду та здорового спо-
собу життя, в дусі відданості Батьківщині 
та її народу, на основі відродження наці-

ональних та загальнолюдських 
духовних і моральних цінностей. 
Починаючи з 2014 року, гра про-
водиться щорічно.

21-22 квітня відбулася Всеу-
країнська науково-практична 
конференція «Військово-патрі-
отичне виховання учнівської та 
студентської молоді: сучасні ви-
клики та стратегія дій». У ній взя-
ли участь представники Мініс-
терств освіти і науки,  оборони,  
молоді та спорту України, депар-
таменту освіти, науки та молоді 
Миколаївської облдержадміні-

страції, обласного військкомату, громад-
ських організацій військово-патріотичного 
спрямування, науковці і викладачі.

У рамках конференції у Миколаїв-
ському національному університеті імені 
В.О.Сухомлинського відбулося відкриття 
пам’ятної дошки випускникам кафедри 
військової підготовки, які загинули, захи-
щаючи територіальну цілісність і недотор-
каність нашої Батьківщини, – Синкевича 
Максима Олеговича та Трохимчука Євгена 
Олександровича.

СПІВПРАЦЮЄМО 
З КОЗАЦЬКОЮ 
ГРОМАДОЮ

22 квітня учасники конференції відві-
дали загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів 
№ 60. Школа презентувала флеш-моб «Єд-
наймося заради України» та майстер-кла-
си:  стройова підготовка, презентація ко-
зацького рою, відродження українських 
традицій засобами мистецтва, військово-
козацький вишкіл «Козацький вар», при-
готування козацького куліша. 

Продовжуючи практичну частину кон-
ференції, і гості, і учні, і вчителі стали учас-
никами різноманітних козацьких змагань. 
Для всіх бажаючих було відкрито майстер-
класи, на яких гості вчилися виготовляти 
квіткові писанки, квіти-цукерки, квіти із 
серветок, ляльку-янголятко, ляльку-ман-
дрівницю та ляльку-мотанку, взяли участь 

у художньому розписі виробів із соло-
ного тіста. Закінчились козацькі зма-
гання вогнищем, навколо якого води-
ли хороводи. А насамкінець відбулося 
частування всіх козацьким кулішем.

3 вересня у музеї «Старофлотські ка-
зарми» пройшла конференція за темою 
«Традиційна бойова культура України 
та її розвиток в Миколаївській області», 
яка стала продовженням міжнародної 
конференції, що раніше відбулася в міс-
ті Запоріжжя. Окрім Миколаївської облас-
ної організації ТСО України та Козацької 
громади області, участь в ній взяли пред-
ставники навчальних закладів та інших 
громадських організацій міста.

Перед учасниками заходу в онлайн-ре-
жимі виступив Президент Всеукраїнської 
громадської організації «СПАС» Олександр 
Притула. Він розповів, що за підсумками 

запорізької конференції підготовлено де-
кілька звернень до Міністерства культури 
України та ЮНЕСКО. Зокрема,  внесено про-
позицію визнати національні види спорту.

Учасники конференції заслухали допо-
відь миколаївського козака Сергія Щерба-
кова «Козацький Грай як ігрова методика 
патріотичного виховання». По закінченні 
виступів та обговорення доповідей, Олек-
сандр Пустоляков нагородив представни-
ків козацтва за внесок у розвиток тради-
ційної бойової культури України. Також бу-
ли відзначені грамотами учасники різних 
козацьких змагань та меценати, які нада-
ють допомогу громадським організаціям.

З 7 по 14 червня миколаївські оборон-
ці та Козацька громада області надавали 

допомогу обласному військкомату 
у проведенні командно-штабних 
навчань стрілецького батальйо-
ну територіальної оборони об-
ласті. Наші організації направили 
на ці навчання інструкторів з так-
тичної, інженерної, топографічної 
підготовки та із захисту важливих 
об’єктів. 18 червня в краєзнавчо-
му музеї «Старофлотські казарми» 
відбулося підведення підсумків 

цих навчань із залученням Товариства 
сприяння обороні України, Козацької Гро-
мади області, Міжнародного класичного 
університету ім. Пилипа Орлика та Всеу-
країнської спортивної федерації «СПАС». 
Організатори та інструктори докладно 
розповіли про свою роботу, спрямовану 
на навчання та підготовку бійців терито-
ріальної оборони.

Голова Козацької Ради області Сергій 
Щербаков зазначив, що розвиток вій-
ськово-патріотичного виховання молоді 
є одним з важливих напрямків роботи, 
а створення на базі ТСО України Центру 
військової підготовки та районних штабів 
сприяння територіальної обороні надасть 
таку можливість.

Голова обласної організації ТСО Укра-
їни Олександр Пустоляков розповів про 
Указ Президента України №334/2015 «Про 
заходи щодо поліпшення національно-па-
тріотичного виховання дітей та молоді», в 
п. 5 якого сказано:

 «Міністерству оборони України разом 
із зацікавленими центральними органа-
ми виконавчої влади, за участю Товари-
ства сприяння обороні України розро-
бити у тримісячний строк спільний план 
невідкладних заходів, спрямованих на 
налагодження взаємодії у питаннях на-
ціонально-патріотичного виховання до-
призовної молоді та популяризації вій-
ськової служби». 

Також він наголосив, що матеріально-
технічна база ТСОУ дозволяє створити від-
повідний Центр військової підготовки.

Обласний військовий комісаріат від-
значив роботу інструкторів Листами По-
дяки.  

Миколаївська обласна організація ТСО 
України вважає співпрацю з Козацькою 
громадою одним із дієвих способів розви-
тку національних традицій та популяриза-
ції козацької культури серед українського 
суспільства.

Оксана ШЕРЕМЕТОВА
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Українські радіоспортсмени, незважаючи на безліч проблем, відмінно 
виступають на чемпіонатах Європи та інших престижних змаганнях

Влітку 2015 року у чеському ку-
рортному містечку Маріанські  
Лазні, яке знаходиться неподалік 
в і д о м и х  К а р л о в и х  В а р , 

відбувся чемпіонат Європи зі спортивної 
радіопеленгації. На нього зїхалися близь-
ко 300 спортсменів з 26 країн світу. Були 
серед них, звичайно, й українці. 

 До складу нашої збірної команди уві-
йшли спортсмени з Києва, Вінницької, Сум-
ської, Донецької, Харківської, Сумської та 
інших областей.  На жаль, підготовку до 
змагань супроводжували проблеми, які 
мали фінансове забарвлення, що не могло 
не позначитись на підготовці спортсме-
нів. Наприклад, нам довелося ламати го-
лови над тим, де взяти необхідні для поїзд-
ки   кошти. Не знайшовши потрібної суми, 
довелося їхати на  власних автомобілях, 
а житло винаймали те, яке найдешевше. 
Тому проживали у гуртожитку місцевого 
цементного заводу. 

Зауважу, що деякі організації Товари-
ства сприяння обороні України, зокрема, 
Київська міська і Вінницька обласна, які 

очолюють Ольга Ніколаєнко та Анатолій 
Кацай, все ж надали нам посильну фінан-
сову допомогу. Зважаючи на ті труднощі, 
які сьогодні вони, та і Товариство у цілому, 
переживають, ми не ображаємось: споді-
ваємось на кращі часи…

Відсутність належного фінансу-
вання позначилася на результатах,  
але українські  спортсмени знайшли 
у собі моральні і фізичні сили, щоб 
якомога достойніше виступити. І це 
їм, як на мене, вдалося. Адже завою-
вали 8 золотих, 5 срібних і 13 бронзо-
вих медалей. В загальнокомандному 
заліку посіли 3 місце, поступившись 
своїм головним конкурентам – росі-
янам, які задовольнилися  2 місцем. 
Пальма  першості  дісталася чехам: у їхній 
скарбничці опинилися 64 медалі, з яких 22 
– золоті.

У жовтні 2015 року столиця Молдови 
приймала чемпіонат Європи з радіозвяз-
ку на КХ серед юнаків і дівчат. До Кишине-
ва зїхалися представники з різних країн. 
Україну представляли Марія Панчук і Фе-
дір Карпович (тренер М. Іванчихін); Андрій 
Моісеєв та Ілля Кисельов, яких тренують 
В. Терещенко і В. Мінаков; Наталія Панчук, 
Ганна Мельничук та Данило Скорик, про-
фесійним рівнем яких опікуються Л. Пан-
чук, Т. Дедюх і О. Бала.

Українська юнь, яка займається цим ви-
дом спорту, теж має чимало подібних про-
блем. Але виступила чудово, завоювавши 
23 медалі, з яких 11 золотих, 5 срібних і 7 
бронзових. 

Якщо підбивати підсумки виступів на-
ших радіоспортсменів, то слід зауважити, 
що 2015 рік видався для них напрочуд  уро-
жайним. Судіть самі. На чемпіонатах вони 

вибороли 68 золотих, 57 сріб-
них і 60 бронзових медалей. А 
на заочних чемпіонатах КХ і УКХ 
завоювали 7 золотих, 11 сріб-
них і 13 бронзових медалей.

Хочу добрим словом згадати 
випускників, викладачів-тренерів 
Київської дитячо-юнацької  спор-
тивної школи «Віраж», які завжди 
входять до складу збірної і висту-
пають з гарними результатами.

Пишу ці рядки не для того, 
щоб похвалитись досягнення-
ми, хоча, відверто кажучи, нам 

є про що відзвітувати. Хочу акцентувати 
увагу читачів на тих проблемах, які три-
валий час переслідують наших радіоспор-
тсменів. Нам вже соромно ходити з про-
тягнутою рукою, вишукуючи спонсорів. А 

бажаючих давати гроші з кожним разом 
меншає. Воно й зрозуміло: профінансував-
ши поїздку дітей до Польщі, важко розра-
ховувати, що гроші повернуться. Це ж не 
бокс і не футбол.

Але й ми, радіоспортсмени, дбаємо про 
імідж країни за кордоном. Кожна перемо-
га – це цеглинка в спортивний авторитет  
України на міжнародній арені. Такий факт: 
незважаючи на відсутність цільового фі-
нансування, останні 15 років збірна ко-
манда України нижче 3-го місця на чемпі-
онатах та інших престижних змаганнях не 
опускалася.  Хочеться сподіватись, що  ра-
діоспортсменів, нарешті, помітять небай-
дужі люди, яким під силу розв’язати наші 
проблеми.  А ми, спортсмени, в боргу не 
залишимось, сповна віддячивши новими 
перемогами.

Микола ВЕЛІКАНОВ,
Заслужений тренер України,

Заслужений майстер спорту України,
багаторазовий чемпіон світу і Європи

ЇМ АПЛОДУЄ ЄВРОПА! «ГОЛОВНЕ МОЄ ДОСЯГНЕННЯ –  
МІЙ КОЛЕКТИВ ТА МОЯ РОДИНА…»
Майстер спорту з підводного спорту СРСР, заслужений працівник фізичної культури і спорту України 
Віктор Адамський найбільше пишається своїми колегами, вихованцями, дітьми і дружиною                        

Якось влітку 14-літній Віктор 
відпочивав на Дніпрі. Не зчув-
ся, як зайшов за кілька десятків 
метрів од берега і…опинився під 

водою! На щастя, його старший брат, який 
був поруч, помітив, що з ним щось коїться, 
і поспішив на допомогу.

– Я не умів плавати і тому ледь не по-
платився за це життям, – згадує сьогодні 
Віктор Адамський – директор Палацу під-
водного спорту ТСО України. – Мабуть, у 
сорочці народився. Вадим Червецов – мій 
друг, який захоплювався підводним плаван-
ням, вирішив і мене залучити до цієї справи, 
мовляв, навчишся хоч триматись як слід на 
воді, а якщо поталанить, то ще й спортив-
ною знаменитістю станеш. Тому й привів 
мене у спортивний клуб «Океанія».  

Віктор Миколайович, згадуючи друга до-
брим словом, жалкує, що запізно захопився 
підводним плаванням.

– Сьогоднішні хлопченята і дівчатка по-
чинають хлюпатись в басейні, коли їм ледь 
виповнюється  5-6 років, – каже він. – А до-
сягши 14-літнього віку, коли я тільки почав 
опановувати ази тримання на воді, вони 
вже мають непогані результати у цьому 
виді спорту. 

Навчаючись у школі, Віктор з нетерпінням 
очікував закінчення занять, щоб побігти до 
басейну. Там він почувався, як риба у воді!

По закінченні десятирічки хлопець рік 
відпрацював на заводі, а потім став студен-
том  Київського інституту фізичної культури 
і спорту. Армійську службу проходив у Цен-
тральному спортивному клубі Київського 
військового округу, виступаючи на першо-
стях Збройних сил. 

У 1980 році  Віктор Адамський звільнив-
ся в запас. Проблем з працевлаштуванням 

не виникло, бо відразу ьув призначений  
тренером дитячо-юнацької спортивно-
технічної школи, яка серед аналогічних за-
кладів, що існували на теренах колишнього 
Союзу, була найкращою протягом десяти 
років. Тренуючи дітей, Віктор сповна відда-
вався справі, а результати наполегливої тре-
нерської роботи не забарилися: його вихо-
ванці все  частіше виступали на першостях 
України, завойовуючи все більше нагород.

Пропрацювавши в школі 6 років, став  
старшим інструктором у Республікансько-
му морському спортивно-технічному клубі 
ДТСААФ, де за незначний проміжок часу обі-
ймав посади старшого інструктора, заступ-
ника начальника клубу, врешті, керівника.

Згодом Віктор Адамський очолив Палац 
підводного спорту. За час, що минув відтоді, 
чимало подій сталося і у особистому житті 
Віктора Миколайовича. Основними ж він 
вважає знайомство з Іриною – майбутньою 
дружиною, а також народження своїх си-
нів – Віктора і Дмитра. 

Ірина тоді  працювала стюардесою.  Сьо-
годні вона жартує, що, незважаючи на  щіль-
ний графік роботи, все ж знайшла кілька го-
дин, щоб, прийшовши на день народження 
подруги, познайомитись з високим струн-
ким хлопцем, який відразу полонив її серце.

– Навіть  проживши разом десятки років, 
не можу пояснити чим Вітя мене «взяв», – 
сміється Ірина. – Мабуть, надійністю, яка 
відчувалася у кожному його рухові, скром-
ністю – тими рисами, якими і повинен виріз-
нятись кожен чоловік. Та як би там не було, 
але я ніколи не пошкодувала, що віддала 
своє серце Віктору.

Віктор Миколайович виховував дітей 
особистим прикладом, вважаючи, що коли 
слова батька розходяться з його вчинками, 
то він не може бути для них моральним ав-
торитетом.

Старший, Віктор, закінчив Національний 
університет «Київський політехнічний інсти-
тут», а також Національний університет еко-
номіки, факультет юриспруденції. Сьогодні 
очолює Центральний спортивно-технічний 
клуб водних видів спорту ТСО України. Але 
ця посада не дісталася йому легко: перш, як 
її обійняти, він тривалий час працював во-
лолазом, інструктором з дайвінгу, юристом.

Молодший, Дмитро, людина цілеспря-
мована, з активною життєвою позицією. Він 
має дві вищі освіти – економічну і юридич-
ну, теж працював водолазом, інструктором 

з підводного плавання. А сьогодні є мене-
джером з надання послуг, а за сумісництвом 
– юрисконсультом.

В родині Адамських підростають двоє 
онуків – Матвій і Нікіта, які дуже люблять 
свого дідуся.

– Знаєте, буває, приходиш додому на-
стільки стомлений, що з ніг валишся, – ка-
же Віктор Миколайович. – А гляну на своїх 
хлопців, і втому як рукою зняло.

На запитання ким він бачить своїх онуків, 
Адамський-старший відповідає:

– Ніколи не замислювався над цим пи-
танням. Якщо стануть відомими спортсмена-
ми-підводниками – добре, а якщо ні – про-
блеми не бачу. Я хочу, щоб вони виросли 
насамперед здоровими, розумними, шану-
вали своїх батьків, свою країну, свій народ. 
Це, як на мене, є найголовнішим. Особливо 
сьогодні.

Розповідати про Віктора Адамського 
можна багато: адже за плечима у нього 
60 літ життя, десятки  років з яких присвя-
чено ТСО України,і майже вже чверть сто-
ліття керує Палацом підводного плавання, 
де виховано десятки чемпіонів світу та Єв-
ропи. Але замість того, щоб перераховувати 
трудові здобутки нашого героя, наведемо 
слова одного з його колег:

– Віктор Миколайович має добре сер-
це, чуйну душу і розумну голову. Тому все, 
за що береться, реалізується, а люди його 
поважають.  

Від редакції 
Колектив «Вісника ТСО України» щиро 

вітає Віктора Миколайовича Адамсько-
го з ювілеєм – 60-річчям від Дня наро-
дження!

Зичимо міцного здоров'я, людсько-
го щастя, благополуччя і реалізації усіх 
планів і задумів!

Віктор Миколайович і...

... його онуки
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КУЗНЯ ЧЕМПІОНІВ
Вихованці  Палацу підводного плавання ТСО України завдяки своїм 
спортивним досягненням відомі далеко за межами України

Па л а ц  п і д в од н о го  с п о рт у 
відчинив свої двері у 1975 році. 
За  цей час тут підготовлено 18 
заслужених майстрів спорту, 

80 майстрів спорту міжнародного кла-
су, більш як 720 майстрів спорту, 16 200 
розрядників, навчилися плавати по-
над 30  тисяч дітей, чемпіонами світу 
та Європи стали 129 його вихованців. 
На пільгових умовах тут проходять 
підготовку збірні команди України та 
міста Києва з підводного плавання, су-
часного п’ятиборства, плавання та син-
хронного плавання і триатлону. 

З 1996 року адміністрація басейну тіс-
но співпрацює  з Головним управлінням 
у справах сім’ї, молоді та спорту при Ки-
ївській міській державній адміністрації. 
Палац підводного спорту включений Ка-
бінетом міністрів України до переліку 
спортивних споруд, які займаються під-
готовкою спортсменів до Олімпійських 
та Параолімпійських ігор.

 
Тут можна побачити і пенсіонера, 

і чемпіона світу
Як і оборонне Товариство в цілому, так 

і заклад, про який наша розповідь, в «ли-
хі» 90-ті роки  пережив складні часи. Але 
його працівники, не отримуючи місяцями 
зарплатні, виявилися справжніми патріота-
ми Товариства і не стали шукати іншої ро-
боти. А робили все можливе, щоб зберегти 
спортсменів, тренерів, саму будівлю басейну 
та адаптуватись до нових умов господарю-
вання, коли країна переходила  з рейок пла-

нової економіки 
до ринкової.

Втім, перенесі-
мось у день сьо-
годнішній. Наразі 
у басейні Палацу 
можна побачити 
як спортсменів, 
серед яких ба-
гато й іменитих, 
так і пенсіонерів 
та дітей.

Готують тут і 
підводних архе-
ологів, інструкто-
рів з водного ту-
ризму, водолазів. 

Басейном охоче користуються (у складі спеці-
альних груп) бажаючі займатися аквашейпін-
гом. І все ж головне призначення – навчання 
дітей плаванню та підготовка спортсменів.

– У нас  тренувались чотириразова олім-
пійська чемпіонка Яна Клочкова, чемпіон 
світу  Олег Лісогор, призери чемпіонатів сві-
ту і Європи з плавання Адвена Сергій, Ам-
шенікова Ірина, Димо Валерій, – розповідає  
директор Палацу підводного плавання Ві-
ктор Адамський. – А також триразовий чем-
піон параолімпійських ігор  Федена Олек-
сій, переможці Всесвітніх ігор Сорока Ігор, 
Сидоренко Дмитро, Паньов Віктор, Шакера 
Дмитро. На яких, до речі, наші вихованці ви-
бороли 24 медалі.

Держава достойно оцінила внесок ви-
хованців Палацу зміцнення її спортивного 
авторитету на міжнародній арені: І.Сорока 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня, В.Паньов, Д.Шекера та Д.Сидоренко 
відзначені орде-
нами «За муж-
ність» ІІІ ст., Ві-
ктору Адамсько-
му та старшому 
тренеру збірної 
команди України 
Євгену Яковлеву 
присвоєно звання 
«Заслужений пра-
цівник фізичної 
культури і спорту 
України». Спортс-
мени-підводники, 
які тут тренують-

ся, на чемпіонатах світу та Європи вибороли 
24 золотих, 35 срібних та 28 бронзових ме-
далей. І це лише протягом 2 останніх років!

Команда з плавання в ластах у цьому році 
виборола  вже третю поспіль перемогу на 
фіналі Кубку світу, який проходив в столиці 
Єгипту Каїрі.

Басейн є тренувальною базою для 8 ди-
тячих спортивних шкіл, учні яких неодно-
разово ставали чемпіонами світу, Європи 
й України, щороку проводяться близько 20 
спортивних змагань місцевого, всеукраїн-
ського та міжнародного рівнів.

Керівництво Палацу багато уваги приді-
ляє розвитку дитячого плавання. Щороку 
в групах навчаються плавати більше тися-
чі дітей, які з часом переходять до складу 
спортивних шкіл та збірних команд України 
і згодом вже на міжнародному рівні пред-
ставляють країну та  ТСО України.

 
Гордість Палацу

Вихованцями  Палацу підводного спор-
ту є такі відомі тренери як Хоменко Во-
лодимир Іванович, Олейнікова Ірина Ми-
колаївна, Чекоданова Наталія Вікторівна, 
Годована Марина Олександрівна. Всі во-
ни мають звання Заслуженого тренера 
України. А також Ушакова Юлія Андріїв-
на, Гречихіна Ольга Артурівна, Кононенко 
Маргарита Вікторівна, Зацерковна Галина 
Анатоліївна та інші висококваліфіковані 
тренери.

Тут виросло чимало спортивних динас-
тій. Це, зокрема, Годована Марина Олек-
сандрівна (Заслужений тренер України) та 
її донька Годована Ольга (Заслужений май-
стер спорту України), а її дідусь – Годований 

Олександр Миколайович  першим в Украї-
ні став майстром  спорту з підводного пла-
вання; Гречихіна Ольга Артурівна  – донь-

ка рекордсмена 
та чемпіона світу 
Артура Гречихіна 
та Гречихіної На-
талії (Заслуже-
ний тренер Укра-
їни); Шляховська 
Алла Арнольдів-
на (Заслужений 
тренер Украї-
ни) – мати Шля-
ховської  Оль-
ги (Заслужений 
майстер спорту 
України); Яков-
лев Євген Олек-
сандрович (За-

служений тренер України)  – син Яковле-
ва Олександра Сергійовича (Заслужений 
тренер України).

Вже понад 15 років поспіль завдяки зу-
силлям колективу цього закладу прово-
дяться змагання «Золоті рибки України», в 
яких беруть участь наші кращі юні спортс-
мени. Ці змагання є Різдвяним святом для 
перспективної молоді.

Вже не перший рік на його базі  прохо-
дять підготовку підрозділи  спеціального 
призначення «Альфа», «Сокіл» та інших.

Наша розповідь про Палац підводного 
спорту ТСО України – лише одна невеличка 
за обсягом сторінка з його біографії. Якщо 
ж погортати всі, то їх зміст, який відобра-
жає його діяльність, успіхи спортсменів не 
поміститься на шпальтах. Але ми сподіва-
ємось, що і цієї сторінки достатньо, аби 
зрозуміти: Палац дійсно є кузнею чемпі-
онів світу, Європи і України з підводного 
плавання та інших водних видів спорту!

Сергій ЗЯТЬЄВ

Види підводного спорту,
які культивуються Всесвітньою конфедерацією підводної діяльності

Швидкісне плавання в ластах
Один з прогресуючих підводних видів 

спорту, в якому спортсмен долає дистанцію 
вплав з моноластою за найкоротший час. За-
вдання  – пройти її над або під поверхнею во-
ди за допомогою м’язової сили і моноласта.

Плавання в ластах відрізняється від зви-
чайного плавання використанням моно-
ласта та іншого обладнання, яке викорис-
товується відповідно до дисциплін, в яких 
спортсмен бере участь.

Існує чотири дисципліни з плавання в лас-
тах (у басейнах).

На поверхні: 50, 100, 200, 400, 800, 1500,  
естафети 4 × 100 і  4 × 200 метрів

На поверхні : 50, 100 і 200 метрів
Пірнання: 50 метрів
Під поверхнею води з аквалангом: 100, 400, 

800 метрів
На відкритій воді проходять також запливи 

на марафонські дистанції 3, 6 і 20 кілометрів, 
естафета 4х3 км.

Підводне орієнтування
Долання під водою різних за довжиною 

дистанцій за щонайменший час спортсменом, 
який використовує акваланг і дозволене спеці-

альне спорядження, а також пошук  і фіксуван-
ня встановлених орієнтирів або обминання їх.

Акватлон (боротьба в ластах)
Спортивна боротьба між двома атлета-

ми  у воді і під водою, метою якої є заволо-
діння однією із стрічок суперника, прикрі-
плених до манжетів на його щиколотках. Він 

був створений Ігорем Ост-
ровським, тренером з під-
водного спорту, на початку 
1980-х років. У перекладі з 
латинської та старогрець-
кої мов «акватлон» означає 
«боротьба у воді»

Підводне  
фотографування

Фотографування під водою за визначений 
час сюжетів на задану тему або визначених 
об’єктів під водою.

Види підводного фотографування:
підводне фотографування в басейні – без 

аквалангу;
підводне фотографування на відкритій во-

ді – з аквалангом;

підводне фото-
графування – на 
відкритій воді без 
аквалангу.

Підводне  
полювання
Пошук і видобу-

ток риби під водою пірначем із затримкою подиху, 
який використовує гарпунну рушницю, що заря-
джається тільки мускульним зусиллям спортсмена

Підводна стрільба по мішеням
Стрільба під водою по штучним підвод-

ним цілям пірначем із затримкою подиху, 
який використовує гарпунну рушницю, що 
заряджається тільки мускульним зусиллям 
спортсмена.
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Наша гордість

«БЕЗ АВІАМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ Я ВЖЕ НЕ МОЖУ…»
Влітку цього року В'ячеслав Александров став 
чемпіоном світу  у класі таймерних моделей

Народився Славко у російському 
м і с т і  Т у л і  –  у  р о д и н і 
військовослужбовця. Коли 
навчався у молодших класах, 

сім'я переїхала до Полтави, куди перевели 
батька.

– На початку 70-х років мене  віддали до 
авіамодельного  гуртка, що діяв при міській 
станції «Юних техніків», – згадує сьогодні 
В'ячеслав Георгійович. – Батько, мабуть, 
хотів прищепити мені любов до техніки, а 
мама вважала, що  не матиму часу на беш-
кетування вечорами.

Коли хлопчина переступив поріг  авіа-
модельної лабораторії, йому вже виповни-
лося 14 років: серед своїх друзів-гуртківців 
був найстаршим. Діти, працюючи з дере-
вом, іншими матеріалами, отримували на-
вички роботи на токарних, фрезеруваль-
них та свердлильних верстатах.   Керівник 
гуртка Анатолій Равінов, спостерігаючи за 
підопічним, якось сказав: 

–  Якщо і надалі так працюватимеш і про-
являтимеш наполегливість, то і чемпіоном 
світу станеш…

Заняття дійсно вимагали працелюбності, 
інколи доводилося засиджуватись і допіз-
на, але вони Славку подобались.  Коли ж не 
все виходило, то в пам'яті спливали слова 
Анатолія Григоровича. І тоді хлопчина ще 
з більшим завзяттям брався за роботу. Під 
час навчання у 9 класі вже виступав на об-
ласному  чемпіонаті, де у класі резиномо-
торних моделей посів перше місце! Радо-
щам не було меж – здавалось, що весь світ 
дивиться на нього, Славка Александрова! 
Раділи й тато з мамою, зрозумівши, що не 
помилилися з вибором гуртка.

По закінченні десятирічки два 
роки працював на одному з підпри-
ємств Полтави. Але авіамодельного 
спорту не полишав, віддаючи йому 
весь вільний час і  відшліфовуючи 
свою майстерність. Був незмінним 
учасником міських, обласних і навіть 
республіканських змагань. Правда, 
призових місць не посідав, але во-
ни ніколи й не були його самоціл-
лю. Головне – юнакові подобався 
сам процес.

Потім його призвали до лав Радян-
ської Армії. Службу проходив  непода-
лік Калуги, споруджуючи об’єкти для 
ракетних військ стратегічного призна-
чення. Знявши через два роки солдат-

ський однострій, повернувся на свій завод, 
поступив до Полтавського електротехнічно-
го технікуму – на вечірнє відділення. Вдень 
працював у цеху, а по закінченні зміни біг на 
лекції. Незважаючи на такий напружений гра-
фік, занять спортом не полишив. Виступав на 
змаганнях різного рівня – чемпіонатах міста 
і області, України, захищав честь країни і за 
кордоном.  Не завжди повертався додому  з 
нагородами. Наприклад, на чемпіонаті світу 
у 2001 році, який проходив у США, посів ли-
ше 4 місце.  Трохи засмучувався, але у відчай 
ніколи не впадав: ще з більшим завзяттям 
тренувався, розуміючи, що шлях до успіху у 
будь-якій справі є тернистим. У 2002-му йому 
надали звання майстра спорту України між-
народного класу!

Влітку 2015 року в Улан-Баторі – столиці 
Монголії – проходив чемпіонат світу з авіа-
модельного спорту, в якому брали участь 
понад 30 команд. Звісно, що поїхав і Алек-
сандров. Дорога видалася дуже довгою і на-
віть, зважаючи на спекотну погоду, важкою. 
Адже летіти довелося до Стамбула,  звідки, 
з посадкою у Бішкеку, шлях 
спортсмена проліг до Мон-
голії.

– Знаєте, я чомусь з са-
мого початку був впевне-
ний у перемозі, – говорить 
чоловік. – Чому – досі не 
можу відповісти на це за-
питання.

Інтуїція не підвела 
В’ячеслава Георгійовича: за 
тисячі кілометрів від рідної 
Полтави він став чемпіоном 
світу по вільнолітаючим 

моделям у класі таймерних моделей F1C. 
Разом з ним на цю першість поїхали титу-
ловані спортсмени – Євген Вербицький та 
Артем Бабенко. Проте, незважаючи на цю 
обставину, у командному заліку українці не 
вибороли призового місця. А незабаром,  
на Кубку у Харкові, теж взяв перше місце!

Сьогодні заняття авіамодельним спор-
том – справа не з дешевих. Адже двигу-
ни, запчастини моделей коштують надто 
дорого  для спортсмена. Тому полтавські 
авіамоделісти об’єднуються, разом треную-
чись, технічно обслуговуючи  моделі. Проте 
без грошових вливань аж ніяк не обійтись. 
За словами Александрова, двигуни марки 
«Фора», які виготовляє одна з міських фірм, 
«дуже надійні, які не раз і не два приносили 
нам перемоги». Тож доводиться купувати 
саме їх. Правда, інколи допомагають пол-
тавчани-підприємці – прихильники цього 
виду спорту, за що він щиро їм вдячний. 

А змагання? Добре, якщо вони про-
ходять в Україні, а коли за її межами? 
Участь в  чемпіонаті  у Монголії, обійшла-
ся В'ячеславу Георгійовичу у копійку. Та він 
не шкодує, що поїхав на нього.

…Знаючи про захоплення Александро-
ва, дехто  дивується, мовляв, невже за де-
сятки років  не набридло?  

– Авіамодельний спорт – це моє життя, – 
каже В'ячеслав Георгійович. – Без нього я 
не проживу і дня.  Як риба не живе довго 
без води, так і я не уявляю себе поза ним, 
змаганнями, на яких  зустрічаюсь зі своїми 
друзями, які живуть не лише в різних куточ-
ках України, а й світу.

Свою любов до авіамоделей передав і 
доньці Анастасії, яка з раннього дитинства 
супроводжує батька на змагання, вболіва-
ючи за нього.

Олег ДАЦЮК 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ
Кто сказал, что нету места песне на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне.

Кто не помнит эти слова ле-
гендарного комэска Поющей 
эскадрильи?! С песней шли 
на бой наши отцы и деды, 

песней провожали тех, кто навсегда 
остался в небе. Без песни они не пред-
ставляли коротких часов досуга...

Не зря говорят – хорошая песня в 
чем-то подобна молитве: она, как и мо-
литва, может лечить душу.

Вспоминается, как к нам в Афганис-
тан приезжали артисты Александр Роз-
енбаум, Анне Вески, Валерий Леонтьев 
– это были дни необъяснимого душев-
ного подъема, который остался и сей-
час глубоко в душе. Все выступления проходи-
ли на открытой сцене, ближе к вечеру, когда 
спадала жара. Валерий Леонтьев, как и другие, 
пел узнаваемые песни, расслабляя публику, 
бегая то по сцене, то по командирским уази-
кам, создавая впечатление, что мы в цирке, а 
реакцией были смех и улыбка до ушей. После 
их концертов весь негатив от боевых действий 
и потерь друзей как-то заглушался, рассеивал-
ся и уходил вглубь человеческого сознания, 
давая при этом запас свежих жизненных сил, 
положительных эмоций и необъяснимого ра-
достного настроения. После таких концертов 
глаза горели у нас, как бенгальские огни – яр-
ким пламенем.

 Вернувшись домой, мы были уверены, 
что эта война для нашего поколения станет 
последней. И кто мог подумать, что когда-то 
братская Россия пойдет на поводу у злобно-
го кагэбэшного выкормыша – сначала подло 
вползет в Крым, а потом открыто развяжет 
боевые действия на Востоке нашей страны. Но 
вся Украина встала на защиту своего суверени-
тета. Несмотря на то, что армия была демора-
лизована и разворована, собрались с силами 
и начали давать отпор врагу. К ним присоеди-
нились активисты Майдана, став в ряды добро-
вольцев, а также волонтеры со всей страны.

Многие ветераны афганской войны пошли 
воевать, а те, кому врачи запретили, стали в 
первых рядах волонтерского движения. Во-
зили и днем, и ночью продукты, бронежилеты, 
каски, приборы ночного видения, прицелы… 
даже вязанные бабушкины носки. Особое мес-
то занимали детские рисунки. На фронте такие 
подарки считались оберегами, сравнимыми с 
иконами. Многие из бойцов носили их в кар-
манах, свято веря, что те сохраняли им жизни.

Имея опыт патриотического воспитания мо-
лодежи более тридцати пяти лет, я в составе 

волонтерских бригад начал давать 
концерты на передовой. Большая 
ответственность ложилась на мои 
плечи как на автора. Нужно было 
выступать так, чтобы на лицах 
появлялась так нужная на войне 
улыбка.

 После выступления все ста-
новилось на место – если артист 
получает новое приглашение, зна-
чит оно удалось. Ну, а если еще и 
наливают боевые сто грамм, то 
выступающий на правильном пути. 
Это и есть самая высшая награда.

На первых своих авторских 
концертах я пел афганские песни. 
Первый состоялся в чистом по-
ле, под Дебальцевом. Это был ав-
густ 2014 года. На переднем крае 
отрабатывали пуски по вражеским 
позициям, а я в это время под гро-
хот канонады исполнял песни. Благо мощности 
у аппаратуры хватало. Была, правда, заминка 
в запуске генератора, но потом все пошло как 
по маслу. 

«Зрительный зал» – бугры с выгоревшей 
травой, освещенные палящим солнцем – был 
заполнен на все сто. В нем были не только на-
ши земляки-сумчане, но и ребята из Бердичева.

Создавалось впечатление, что мы все как 
родные братья и давным-давно друг друга зна-
ем. Глаза ярко сияли на загоревших и уставших 
лицах, настроение на высоте, и какая к черту 
война – она где то-там громыхала, а здесь пах-
ло домом. Не хватало только пива и рыбы… 

По окончании выступления звали чаще при-
езжать, напоминать о доме и родных. И еще 
просили написать песни о них. А за работу 
обещали автору никогда врагу не отдать на 
растерзание Украину, даже ценою своей жизни.

На следующие концерты ез-
дил уже с новой, чисто «атошной», 
программой. Не забывая, конечно, 
спеть пару песен и об Афгане. И ча-
ще всего выходило под гитару.

Запомнилось, как однажды мы 
приехали в очередной раз под Де-
бальцево в феврале 2015 года, где 
обстановка была очень сложная. 
Командир подразделения, в распо-
ложение которого мы заявились, на 
понятном «командирском» языке 

просто выдворил нас 
прочь, ведь в 3-х кило-
метрах были русские. 
Выскочили на трассу 
Дебальцево-Артемовск, 
а там и наши реактив-
щики подъехали. Все 
взъерошены, прямо 
на трассе идет зарядка 
БК, тут же перегружа-
ем продукты. А я пою 
под гитару среди всего 
этого, мешая под ногами 
грязь…

 Прошло немало 
времени, я выступал в 
городе Сумы по случаю 
дня Вооруженных Сил 
Украины. Подошли ре-
бята и напомнили тот 
случай, крепко обни-
мая и благодаря за мою 
работу. А то, говорят, 
что кричали на вас тог-

да, считайте самыми лучшими аплодисментами.
 Много было концертов в десантных бри-

гадах, в подразделениях артиллеристов и ре-
активщиков, у мотострелков и понтонщиков. 
Везде были встречи – теплее не придумаешь. 

 Но самое главное, что наши защитники нас 
ждали в любое время. И уже до выступления 
появлялась улыбка, горящие глаза, в которых 
можно было увидеть только победу. Все 
негативы уходили на второй план. Поэтому 
мы ездили и будем ездить к нашим военным, 
которые защищают нас от неугомонного север-
ного соседа. А закончится, дай Бог скорее бы, 
война, все равно будем ездить уже в мирное 
время в части и подразделения, где нас будут 
ждать наши лучшие слушатели и ценители во-
енной и патриотической песни.

Защита государства – их основная цель! 
Владимир ЩЕГЛОВ

Володимир Щеглов (у центрі)

РАЗВЕДКА
Мы нисколько не робеем,
Мы разведка, черт дери!
Сепарюгов не жалеем,
Не страшны и москали.
       Ах, разведочка, разведка,
      Овраги, складки и кусты.
      Ах, разведочка, разведка,
      Растяжки в оба ты смотри.
Мы десантники, ребята,
Ватник, сепар – нипочем…
Мы, укропы из спецназа,
Донбасс до капельки вернем.
       Ах, разведочка, разведка,
       Каски, броники, стволы.
       Ах, разведочка, разведка,
       Валят сепаров укры…
Есть разведка, спи спокойно,
Там где мы, там, значит, мир.
Жить должна страна достойно,
В Украине будет пир.
      Ах, разведочка, разведка,
      Гонит снова ночь в тылы
      Ах, разведочка, разведка,
      Стволы, гранаты и ножи.
      Ждут вас дома, пацаны!



ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
З кого брати приклад Україні?

ПОБУДОВА СИЛ 

Здається, вже всі в Україні зрозуміли, що територіальна 
оборона – це добре. Дехто навіть почав тренуватися у складі  

юридично не оформлених загонів при РВК, а дехто просто знає, що це річ хороша, але 
абсолютно не уявляє собі, що ж воно таке насправді.

За поясненнями ми звернулися до заступника начальника управління військово-
патріотичної роботи та сприяння територіальній обороні ЦК ТСО України Олега ХАВРУКА, який 
тривалий час плідно працює на громадських засадах в цій царині.

У читачів, які звикли шукати 
незнайомі назви в Google, або ж 
просто багато читають, ідеальне 
бачення тероборони асоціюється 

в першу чергу із Швейцарською моделлю 
сил оборони країни, де всі чоловіки, які 
пройшли службу в армії (при загальній 
військовій повинності їх-таки чимало), за-
лишаються учасниками сил оборони аж 
до 50-літнього ювілею. Причому вони є 
солдатами та офіцерами не номінально, 
а цілком реально, адже щорічно про-
ходять перепідготовку протягом 3-х 
тижнів, а держава забезпечує їх зброєю та 
боєкомплектом, які зберігаються вдома. 
Такий стан справ забезпечує можливість 

швейцарцям з 22-тисячної 
армії розгорнути 650-ти-
сячну за дві-чотири годи-
ни, а 1,7-мільйонну – за 
дві доби. Звучить все це 
досить непогано, та й 
виглядає, я впевнений, 
також цілком пристойно. 
Проте варто зауважити, 
що Швейцарія ще 500 
років тому заявила про 
свій нейтралітет, і армія 

їй потрібна для підтримання цього статусу.
В умовах українських реалій нам потрібна 

потужна регулярна армія, яка відновить тери-
торіальну цілісність держави, та сили терито-
ріальної оборони, що на місцях могли б за-
безпечити гідну зустріч для північно-східних 
окупантів у випадку їхнього прориву через 
багатокілометровий кордон з Росією, або ак-
тивізації диверсійних груп, які так любить ви-
користовувати ветеран КДБ Путін. Де-факто, 
ми вже воюємо з російсько-фашистськими 
військами та яничарськими загонами, озбро-
єними російською зброєю та фінансованими 
тією ж Росією, тому у нас немає часу будувати 
тероборону протягом 60 років, як це робило-
ся у Швейцарії. 

Ще одна причина, яка унеможливлює ви-
користання армійських кадрів як основи для 
побудови системи територіальної оборони 
– це відсутність кваліфікованої армії, яка ни-
щилась в Україні останніх 23 роки. Тож всі, хто 
дійсно може і знає, як тримати зброю в руках, 
або вже встигли повоювати на фронті, або 
опиняться там найближчим часом.

Однак, виявилося, що серед республік екс-
СРСР є одна країна, яка за досить короткий 
період часу створила власну ефективну сис-
тему територіальної оборони. Важливо також 
зазначити, що Естонія, а йдеться саме про неї, 
так само, як і ми, не володіла й не володіє фі-
нансовими ресурсами, які доступні Швейца-
рії або США з її Національною гвардією. Крім 
цього, потенційний ворог і у Естонії, і у нашої 
держави також один. І стартові можливості у 
естонців для побудови власних сил оборони 
та територіальної оборони теж дуже подібні. У 
1991 році радянські війська, залишаючи тери-
торію республіки, нищили комунікації, будівлі 
– все, що залишалося естонцям, аби ускладни-
ти створення власних сил оборони. 

Завдяки Міжнародному Центру Оборони 
та Безпеки кілька представників українських 
добровольчих батальйонів та громадських 
військово-патріотичних організацій змогли 

на власні очі побачити, як працюють добро-
вольчі структури Естонії, зокрема Кайтселійт 
(Союз оборони – в перекладі з естонської). 
Мені також випала нагода бути у складі укра-
їнської делегації, з якою естонці провели ряд 
заходів з обміну досвідом. Завдяки цьому ві-
зиту я можу засвідчити, що із всіх, вивчених 
моделей побудови системи територіальної 
оборони, Кайтселійт дійсно є працюючою мо-
деллю, яка зможе ефективно працювати на 
теренах нашої держави.

Ще 2 роки тому я б сумнівався у можливос-
ті створення та функціонування доброволь-
чої воєнізованої організації в Україні. Проте 
формування батальйонів територіальної обо-
рони, Добровольчого Українського Корпусу, 
полків «Азов» та «Дніпро», наявність десятків 
громадських організацій, що працюють на 
благо обороноздатності нашої країни, проде-
монстрували великий потенціал небайдужих 
громадян, які хочуть та можуть захищати свою 
Батьківщину. До-речі, естонці зараз активно 
вивчають досвід України саме по залученню 
добровольців, а також вносять зміни у свої 
навчальні програми для військових, викорис-
товуючи приклади анексії Криму та бойових 
дій у Донецькій і Луганській областях.

Отже, що ж можна запозичити корисного 
для України із Кайтселійту? Взагалі вся кон-
цепція цієї структури повинна бути негайно 
застосована у нас, оскільки за наявності дефі-
циту бюджетного фінансування та фінансової 
кризи, в якій опинилася наша держава, вва-
жаю, що було б злочинним відмовлятися від 
участі громадськості у підготовці до оборони 
власної країни. Адже більшість патріотів гото-
ві робити це на безоплатній основі. Саме так 
людей, які отримують заробітну плату в Союзі 
оборони Естонії, в десятки разів менше, аніж 
тих, хто готовий добровільно витрачати віль-
ний час та ресурси для оборони свого краю. 
Проте, на відміну від України, в якій також є 
сотні тисяч людей, готових взяти зброю до 
рук заради суспільної безпеки, Естонія надала 
своїм громадянам можливість систематичної 
та кваліфікованої підготовки, залагодження та 
підвищення боєздатності.

Характерним і принциповим, я вважаю, 
фундаментом побудови Кайтселійту є набір 
у свої лави виключно громадян Естонії на до-

бровільній основі. Ще однією відмінністю, яка 
й досі суттєво заважає побудові територіаль-
ної оборони в Україні, є те, що Кайтселійт іс-
нує, тренується та підтримує боєздатність всіх 
підрозділів на постійній основі, а не лише у 
випадку воєнного або особливого стану, як 
це передбачено в Україні. 

Фінансування Кайтселійту здійснюється із 
бюджету оборони Естонії, який складає 2% від 
ВВП цієї країни, що дозволяє виділити лише 
8% від вказаної частки на весь Союз оборони. 
Це не такі вже й великі гроші, але керівництво 
Кайтселійту не розкошує в офісах з шкіряними 
диванами та на службових автомобілях вар-
тістю понад 100000 євро. Тому цих коштів ви-
стачає для того, щоб утримувати штаб Союзу 
у столиці, штаби дружин у кожній з територі-
альних одиниць Естонії, озброїти всіх солдат 
та офіцерів, надати кожному з них уніформу 
натівського зразку (включаючи кевларові шо-
ломи, розвантажувальні системи та підсумки 
для всього необхідного) і забезпечити постій-
ний процес навчання всіх бажаючих добро-
вольців, які вступили до цієї воєнізованої гро-
мадської організації. 

Під час навчань, на яких ми були присутні 
і в яких була задіяна одна із регіональних до-
бровольчих дружин, на власні очі побачили, 
що підготовка ведеться дійсно на високому 
рівні, із залученням техніки, яка є на балансі 
кожної з дружин і якої достатньо для того, аби 
швидко доставити всіх кайтселійтівців у міс-
це виконання бойового завдання, та амуніції, 
яка видається всім задіяним у навчаннях до-
бровольцям і кадровим офіцерам у достатній 
кількості.

В Естонії рівень довіри громадян до влади 
настільки високий, що дозволяє саме владним 
структурам розпоряджатися всіма бюджет-
ними коштами, але всі владні гілки погодили-
ся, що існування Кайтселійту саме у площині 
громадського формування є обґрунтованим 
та оптимальним. На даний момент сподіван-
ня естонського народу щодо Кайтселійту, на 
мою думку, цілком виправдалися – система 
територіальної оборони працює і з кожним ро-
ком тільки покращується. До речі, за 2014-2015 
роки кількість добровольців, які бажають всту-
пити до Союзу оборони Естонії, суттєво збіль-
шилась, і самі естонці пояснюють це подіями 

у нас в Україні та небажанням своїх громадян 
опинитися наступними об’єктами агресії Росії. 

Чому в Україні, де рівень довіри до влади 
може конкурувати за показниками лише з рів-
нем довіри до вбивць та ґвалтівників, уряд і 
досі не передав частину повноважень, а ра-
зом з ними і відповідальності, громадським 
організаціям, для мене залишається загад-
кою. Тим часом, де-факто, більшість загонів 
територіальної оборони та рот охорони війсь-
ккоматів тренуються виключно завдяки гро-
мадським організаціям, більшість з яких вхо-
дить до Руху сприяння територіальній обо-
роні України і не отримують на цю діяльність 
жодної копійки з держбюджету.

Окремо слід зазначити, що в структурі Кайт-
селійту є допоміжні організації, які займаються 
вихованням дітей та молоді: Нооред коткад 
(Молоді Орли – для хлопців) та Кодутютред 
(Дочки батьківщини – для дівчат), а також на-
дають жінкам можливість підтримати тих, хто 
боронить рідну землю, у власній організації 
Найскодукайтсе (жіночий захист дому). При 
цьому жінки мають право також бути й повно-
цінними дійсними учасниками Кайтселійту – зі 
зброєю, тренуваннями і так далі. Нам пощасти-
ло бачити і кількох жінок у повному бойовому 
спорядженні на навчаннях, і представниць Жі-
ночого захисту дому, які під час навчань Кайт-
селійту відпрацьовували евакуацію, поселення 
та забезпечення всім необхідним дітей кайтсе-
лійтівців. Так-так, в Естонії ще не було зроблено 
жодного пострілу, а Кайтселійт вже на прак-
тиці вивчає як захистити найбільш вразливих 
учасників своєї спільноти на випадок, якщо по 
сусідству з естонським патріотом виявиться 
«ватник», що захоче відігратися на дітях, поки 
батьки захищають свою країну.

Отже, нам є з кого брати приклад, у нас є 
кому скласти кістяк територіальної оборони. 
Ми можемо використати практику наших со-
юзників і не вигадувати велосипед, уникнув-
ши безглуздих витрат – потрібна лише полі-
тична воля влади!
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МУЗЕЙ СКОРБОТИ НАШОЇ
Національний музей «Меморіал жертв Голодомору»  нагадує нам про мільйони 
українців, винищених інквізиторським  більшовицьким режимом у 1932-1933 

роках,  який відбирав у наших селян останні крихти хліба

«Ми поз’їдали  
усіх котів…»

Голодомори, що прокотились Україною 
чорним цунамі, відібрали життя у мільйо-
нів людей: їхня точна  кількість і сьогодні 
невідома.  Але історики, які досліджують 
цю трагічну сторінку нашої історії, кажуть, 
що лише у 1932-1933 роках загинуло  3-4 
мільйони українців. Правда, офіційні  пе-
реписи населення, які проводились в 1926 
і 1937 роках, засвідчили, що його чисель-
ність зменшилась на 10 мільйонів. А ще ж 
були голодомори в 1921-1922 роках, в1946-
1947-му, які теж викосили чимало українців.

Люди, рятуючись од голодної смерті, на-
магалися поїхати до міст, де були запрова-
джені продовольчі картки, за якими видава-
ли невеличкі продуктові набори.  Але їх не 
випускали, оточивши села загороджуваль-
ними загонами військ НКВС. Тож нещасним 
не залишалося нічого іншого, як помирати 
голодною смертю. 

Інколи їли померлих родичів. Людей, що 
вдавалися до канібалізму, засуджували до 
10 років позбавлення волі, а то й розстрілу.

«Я залишилася вдома зі  своєю дівчинкою 
Олександрою, якій 4 роки. Коли вона спа-
ла,   взяла ножа і  зарізала її. Потім  шмат-
ками варила дитяче м'ясо. Все це я робила 
тому, що помирала з голоду. До цього з’їла 
двох котів і собаку. Хліб, який мала, у мене 
відібрала сільрада».

«Ми поз’їдали усіх котів, собак, яких від-
ловлювали на сільських вулицях. Зрозумів-
ши, що  шестеро наших дітей помруть голо-
дною смертю, вирішили врятувати хоча б 
кількох. Тому і зарізали двох найменших і 
найслабших, вважаючи, що вони все одно 
не виживуть. Завдяки синам прохарчували-
ся кілька тижнів, наваривши юшки». 

Це – витяги зі свідчень жителів Київської 
області, яких за канібалізм радянська вла-
да теж позбавила життя. Архіви зберігають 
сотні подібних свідчень страшного злочину 
комуністичної влади проти власного  наро-
ду. Коли їх читаєш, стає моторошно.

«В грудях калатає,  
а на очі навертаються сльози…»
Для увіковічення   пам’яті  загиблих від 

голодної смерті  неподалік Києво-Печер-
ської лаври  споруджено Меморіал пам'яті 

жертв голодоморів в Україні.  Влітку цього 
року він був перейменований у Національ-
ний музей «Меморіал жертв Голодомору».

…На площі Пам’яті нас зустрічає скуль-
птурна композиція «Дівчинка з колосками», 
що символізує трагічну долю дітей, які, як і 
їхні батьки, помирали голодною смертю. В 
її руках – п’ять пшеничних колосків, що на-
гадують про переслідування комуністичним 
режимом дітей, котрі збирали на колгоспних 
полях колоски, що вважалося розкрадан-
ням державного майна, і за це передбача-
лася кримінальна відповідальність. На Площі 
розташовані 12 композицій із кам’яних жо-
рен – жорен історії, які теж нагадують про 
трагедії, що спіткали Україну у 20-ті і 30-ті ро-
ки. Коло, що складається з них, має подвій-
ну символіку. З одного боку – це звичайне 
прадавнє знаряддя, що є символом вічного 
джерела людського життя, при допомозі яко-
го протягом тисячоліть люди випікали хліб. 
А з іншого – це образ Часу – 24 годин у добі, 
протягом яких помирали тисячі українців.  

Свіча пам’яті орнаментована скляними 
хрестами, які символізують душі померлих. 
Малі хрести – душі маленьких дітей, великі 
хрести – душі дорослих. Вона, за замислом 
авторів проекту, є пам’ятником відродженої 
України всім, невинно убієнним інквізитор-
ським режимом, українцям. 

Монумент нагадує силует свічі та зрубу 
дерев’яного храму, який підсилено стилі-
зованим завершенням, що нагадує полум’я 
свічі та церковну баню.  У основи Свічі –  
чорні хрести, прикрашені фігурами брон-
зових лелек, які символізують українське 
відродження, вічність життя на нашій зем-
лі. А лелека, який розриває кам’яні лещата, 

пориваючись злетіти, символ вічності укра-
їнського народу. 

– З дня відкриття нашого музею минуло 
небагато часу, але його відвідали мільйони 
чоловік, – говорить Наталя Ткачук. – І не ли-
ше жителі столиці, а й інших міст і сіл  Украї-
ни. Побували у нас і чимало  громадян інших 
країн, про що свідчать записи у книзі відвід-
увачів. Наш музей є єдиним серед подібних 
закладів, який включений до програми пере-
бування в Україні  глав держав, урядів, спіке-
рів парламентів, а також міністрів, що прибу-
вають до нас з державними візитами. – А це 
значить, що  вони мають обов’язково вшану-
вати пам'ять жертв голодоморів, покладаючи 
до підніжжя «Дівчинки з п’ятьма колосками» 
вінки,  квіти. Трапляється, що під час відвід-
ування Меморіалу глави держав висаджують 
дерева. Наприклад, кущі калини висадили  
президенти кількох європейських країн, ві-
це-президент США, генерал-губернатор Ка-
нади, інші високопоставлені закордонні осо-
би. Незабаром тут ростиме  калиновий гай.  

Алея «Чорні дошки» завершує компо-
зиційну частину Меморіалу. Нагадаю, що в 
1932-1933 році села й цілі райони, які не ви-
конували спущені зверху плани по хлібоза-
готівлі, оточувалися озброєними загонами  і 
до них припинялося постачання будь-яких 
продовольчих і промислових товарів, лю-
дям заборонялося молоти зерно на борош-
но і його вилучали. Центральна українська 
влада охоче підтримувала пропозиції своїх 
ставлеників на місцях:  6 грудня 1932 р. була 
схвалена спільна постанова ЦК КП(б)У та РНК 
УСРР "Про занесення на "чорну дошку" сіл, 
які злісно саботують хлібозаготівлі". Занесли 
на неї десятки тисяч населених пунктів, при-
рікши  на голодну смерть мільйони їх жите-
лів. В ті роки – за великим рахунком – вся 
Україна опинилася на «чорній дошці»: навіть 
гітлерівці, окупувавши Україну, не додума-
лись до такого «ноу-хау»…

 «Коли приходиш сюди, то серце в грудях 
калатає тривожно, а на очі навертаються сльо-
зи. Бо вкотре переконуєшся, яких страхіть за-
знали наші діди і батьки. Меморіал нагадува-
тиме про це всім прийдешнім поколінням…»

Такий відгук залишила в книзі відгуків 
жителька Хмельницького Світлана Прокоп-
чук. Подібних відгуків – сотні. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

«ДЯКУЮ, ШАНОВНИЙ ЛІКАРЮ!»
Військові неврологи Національного військово-медичного 
клінічного центру МО України успішно лікують бійців АТО

Восени минулого року Олек-
сандра Вокалюка призвали до 
війська. Через кілька тижнів  
вже воював у складі однієї з 

механізованих бригад Збройних Сил 
України.

– Мені щастило – за час перебування в 
районі бойових дій  не дістав жодної подря-
пини, – каже Олександр. – Аж допоки не по-
трапив на БТРі у засідку, влаштовану сепара-
тистами неподалік Маріуполя.  Внаслідок ви-
буху дістав забій головного мозку, а потім ще 
й загострився хронічний радикуліт.

«Струс головного мозку», «забій головно-
го мозку», «хронічний дискогенний попере-
ково-крижовий радикуліт», «люмбалгія» – 
ось далеко не повний перелік діагнозів, з 
якими військовослужбовці – учасники бо-
йових дій на Донбасі – поступають до  від-
ділення  неврології клініки нейрохірургії та 
неврології Національного військово-медич-
ного клінічного центру «ГВКГ» МО України. За 
час проведення антитерористичної операції 
тут  уже  пройшли лікування понад 300 захис-
ників України. І не лише з числа військовос-
лужбовців Збройних Сил, а й інших військо-
вих формувань. Я спілкувавуся з багатьма з 
них, їхніми рідними та близькими, які про-
відують своїх синів, батьків. І всі вони  задо-
волені якістю лікувального процесу.

У відділенні, про яке наша розповідь, не-
має бійців, які дістали важкі поранення, тут 
не оперують. Але, разом з тим, його паці-
єнти теж не в змозі виконувати як слід свої 
обов’язки по службі. 

– На війні не лише отримують поранен-
ня, а й мають хвороби,  які неабияк дошку-
ляють людині, – говорить начальник відді-
лення полковник медичної служби, кандидат 
медичних наук Анатолій Ткачов. – Тому і ви-
водять  вояка, як мовиться, зі строю. Напри-

клад, при загостренні того ж 
радикуліту людина стає мало-
рухливою, що в умовах бойо-
вих дій означає вірну смерть.

При лікуванні пацієнтів 
тут використовують меди-
каментозну терапію, тобто 
хворі приймають пігулки, їм 
роблять уколи, а також за-
стосовують фізіотерапію: 
електрофорез, магнітотера-
пію, голкорефлексотерапію.

Люди, які працюють у від-
діленні,  справжні професіонали своєї спра-
ви. Сам полковник медичної служби Анато-
лій Ткачов є автором багатьох наукових ста-
тей, методичних рекомендацій і монографій.

– Коли працював над ними, не сподівав-
ся, що викладені думки, поради, доведеться 
використовувати при лікуванні бійців, які 
відстоюють нашу країну, – каже Анатолій Во-
лодимирович. – Дивлячись на хлопців, яким 
їх застосування допомогло, не можу не ра-
дуватись.

Доправляють сюди військовослужбовців, 
які вже встигли побувати в інших військово-
медичних клінічних центрах. Це, як правило, 
пацієнти зі складними діагнозами.

– Я щиро вдячний своїм колегам з Хар-
кова, Дніпропетровська, інших міст, де ліку-
валися наші пацієнти, – продовжує Анатолій 
Володимирович. – Вони приймали правильні 
рішення щодо лікування.  Але справа у тім, 
що у нас дещо ширші можливості для на-
дання ефективної допомоги. Наприклад, у 
нашому  відділенні застосовуються сучасні 
методи діагностики, зокрема, комп’ютерна 
та магнітно-резонансна томографія, елек-
тронейроміографія, допплерографія судин 
головного мозку, клінічні дослідження крові 
та спинномозкової рідини тощо. А правиль-
но встановлений діагноз, як правило, є запо-
рукою успішного лікування.

Сьогодні серед українців досить пошире-
ними є остеохондроз хребта, радикуліт. При 
незначних його проявах військово-лікарські 
комісії визнають військовозобов'язаних при-
датними до військової служби. Як показує 
практика, абсолютній більшості бійців він 
не заважає воювати. Але трапляються ви-
падки, коли окремі з них «виходять з ладу» і 
потребують лікування, оскільки починають 
сильно дошкуляти шийно-грудні больові 
синдроми.  Таких пацієнтів лікують із засто-

суванням різних новітніх методів, які давно 
пройшли апробацію у відділенні. Для них є 
тут і басейн, де лікування відбувається із за-
стосуванням підводногоо вертикальногоо 
витягування. 

Досвідчені інструктори проводять занят-
тя з лікувальної фізкультури. Для тих вій-
ськовослужбовців, які мають порушення 
мозкового кровообігу, є ангіоневрологічне 
відділення, яке очолює полковник медичної 
служби, кандидат медичних наук Микола 
Суничук. Тут проходять лікування з уражен-
ням центрального та периферичного відді-
лу нервової системи, судинними уражен-
нями головного та спинного мозку тощо.

Спілкуючись з пацієнтами відділення не-
врології, почув багато добрих слів на адресу 
і лікарів, і медичних сестер. Зокрема, сер-

жанти  Володимир  та Іван (свої прізвища 
хлопці не побажали бачити на шпальтах “Ві-
сника”) були одностайними в думках щодо 
професіоналізму, людських якостей майора 
медичної служби лікаря-невролога вищої 
кваліфікації Ірини Лисак, її колеги Тетяни 
Шереметової. 

 – Вони вже не одного нашого бойового 
побратима   поставили на ноги, – кажуть  
вояки. – І ми після кількох тижнів, прове-
дених тут, стали почуватися років на 10 мо-
лодшими…

Старшину Олександра Вокалюка вій-
ськові неврологи теж поставили у стрій. 
І він нещодавно відбув до своїх бойових 
побратимів – наближати перемогу над 
ворогом.

На прийомі у Анатолія Ткачова 

Ірина Лисак

Медицина




