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Шановні колеги! Дорогі друзі!
Сильна і неза-

лежна держава, за-
можна і щаслива 
родина, стабільна 
робота – це ті одві-
чні цінності, які спо-
конвічно цінувалися 
українським наро-
дом, за які бороли-
ся від діда-прадіда, 
на яких виховува-
лись прийдешні по-
коління! Саме ці пи-

тання ми піднімаємо у черговому випуску «Ві-
сника ТСО України».

Зовсім невипадково обкладинку прикрашає 
молода, усміхнена, а як на мій погляд, то й ча-
рівна, жінка, яка навчила керувати автомобілем 
понад 200 майбутніх водіїв. Адже саме ці люди, 
майстри та інструктори індивідуального навчан-
ня водінню, як неодноразово наголошував Голо-
ва Товариства Віктор Тімченко, своєю повсякден-
ною нелегкою працею створюють економічне 
підґрунтя для виконання статутних завдань То-
вариства. Про декого з них ми і розповідаємо 
на наших шпальтах. Користуючись тим, що но-
мер надійде до читача на початку березня, Ви 
дізнаєтесь про наших колег, які хоч і мають титул 
«слабкої статі», проте міцно тримають в руках 
кермо не тільки автомобіля, але й навчального 
закладу, обласної чи міської організації.

Наші осередки завжди багато уваги приділяли 
патріотичному вихованню, але Указ Президента 
про Стратегію національно-патріотичного вихо-
вання став додатковим стимулом в цій роботі. 
Про наших колег, для яких патріотизм не є пус-
тим звуком, Ви дізнаєтесь з публікацій. Тому на 
перших сторінках Ви знайдете інформацію про 
наших працівників, які без вагань взяли до рук 
зброю, щоб захистити незалежність і цілісність 
нашої держави. Дізнаєтесь і про тих, хто не шко-
дуючи свого часу і здоров’я самовіддано працює 
з молоддю, передаючи їй свій багаторічний жит-
тєвий та професійний досвід.

Ще чимало цікавого і корисного, сподіваюсь, 
наш шановний читач знайде в цьому випуску.  
Вкотре з вдячністю нагадую, що розміщені на 
сторінках Бюлетеню, сайту ЦК та «Крилатого ві-
сника» матеріали були отримані здебільшого від 
наших позаштатних дописувачів. Щира Вам за це 
подяка, шановні колеги, і земний уклін!

Колонка редактора

Зміст
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В номері

ПАМ’ЯТІПАМ’ЯТІ
МОЇХ 

ЗЕМЛЯКІВ
МОЇХ 

ЗЕМЛЯКІВ

На сході війна, край Донецький палає,
Стріляють гармати і танки повзуть,
За ними «казаки» з «чеченами» пруть.
Дебальцеве знищено, Пісків немає…
 

А наші солдати в окопах, в багнюці,
Буває - голодні, буває - без зброї,
Безстрашно стоять патріоти-герої,
Бо в кожного думка і мрія єдина -
Це вільна і сильна одна Україна!

 
Їх мінами нищать, їх косять із «Градів» -
Знайомих, близьких і чужих, але рідних,
Їх, справжніх Героїв, всіх вдячності гідних.
Стоять вони тут і за тебе, й за мене.
Найперше ж за тих, що, я вірю, на небі…
 

Їх усіх не змінити, їх уже цілі роти…
Земляк мій і учень, Сергій, він на міні зірвався,
А Юра, сусід, він два дні відбивався,
Поранений в руку, він стійко тримався.
Хтось зразу упав, а він все ж не здався.

 
Тепер вони вдома, в землі спочивають,
А рідні і близькі за ними страждають.
Ніякі подяки, ані нагороди
Не вернуть синів їм на рідні пороги.
Їм тільки й лишилось молитись до Бога.
 

Лиш плити з граніту та дошки на школі
І погляд з портрету, рідний до болю.
До нас промовляють і кличуть до бою:
Повір, все залежить від нас із тобою!
Що ми залишимо дітям, що візьмем з собою?

Володимир ЮЗЬКО, 
голова первинної організації 

ТСО України Хотинської гімназії, 
Чернівецька область
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Наші на війні 

«ОСЬ ДЕ, ЛЮДЕ, НАША СЛАВА,  
Працівники Товариства  сприяння обороні України не 
лише надають  волонтерську допомогу захисникам 
рідної землі у борні з російсько-терористичною 
ордою, а й захищають Україну зі зброєю в руках 

«Не за орден воював…»
Строкову  Анатолій відслужив у 39-й 

десантно-штурмовій бригаді, яка  дис-
локувалася у селищі Хирові, що на 
Львівщині. Залишаючи у 1997 році ар-
мійські лави,  гвардії сержант Гешко не 
думав, що з часом  доведеться знову 
одягти військовий однострій,  а  про-
тивник, по якому доведеться стріляти, 
буде справжнім, а не умовним. 

 – У травні минулого року  мене призва-
ли до Збройних Сил, – говорить Анатолій 
Гешко – майстер виробничого навчання 
водінню Берегометського політехнічно-
го технікуму, що у Чернівецькій області. – 
Протягом кількох тижнів разом з такими 
ж мобілізованими земляками-буковинця-
ми  проходили на полігоні перепідготовку: 
стріляли, водили бойові машини. Словом, 
готувалися воювати.  І якщо під час стро-
кової служби, пам’ятаю,  в години подібних 
занять дехто намагався «сачканути», то тут 

таких не було: всі розуміли, чим це може 
потім скінчитися.

Пройшовши вишкіл, хлопці відбули до 
Запорізької області, де  спільно з прикор-
донниками  прикривали морське узбереж-
жя материкової України: існувала ймовір-
ність, що росіяни спробують десантувати-
ся на нашу територію. Для відбиття їхньої 
агресії  наші вояки мали не лише стрілець-
ку зброю, а й гранатомети, бойові машини 
піхоти. До того ж добре окопались. Але, 
слава Богу, минулося.

Потім Анатолія  перевели  до Львова, 
де   включили до складу батальйонно-так-
тичної групи 24-ї окремої механізованої 
бригади. У її складі були також   військови-
ки 8-го полку спеціального призначення, 
що розташовується у Хмельницьку. Усіх їх  
відправили на Донбас, де  разом з інши-
ми військовослужбовцями  він виконував  
завдання командування,  беручи участь  у 
бойових діях.

19  жовтня 2014 року. Бойовики за ак-
тивної підтримки   підрозділів російської 
армії  оточили один з блокпостів – 32-й.   
Життя кількох десятків молодих  людей 
опинилися у смертельній небезпеці.

– На допомогу хлопцям  йшла 5 рота з 
нашої БТГ, – похмурнівши, згадує чоловік. 
– Втім, яке там «йшла»? Солдати й офіце-
ри проривалися як могли, несучи втрати.  
Наш підрозділ теж отримав наказ  вису-
нутись у бік 32-го,  щоб відволікти на себе 
якомога більше ворожих сил і цим  допо-
могти хлопцям  пробитись до блокпосту, 
який бойовики вважали приреченим. Звіс-

но, що й ми  потра-
пили під ураган-
ний вогонь теро-
ристів. Та завдання 
своє виконали: од-
нополчани   вряту-
вали їх від  смерті. 
У тому бою ми по-
несли  великі втра-
ти. Як людські, так і 
у техніці.

Після того жов-
тневого бою Ана-
толій  брав участь 
у так званих за-
чистках території 

від ворожих диверсійно-розвідувальних 
груп, які проникали на контрольовану 
Україною територію, патрулював населе-
ні пункти. Навесні 2015-го звільнився.

– Там, на війні, я зустрів людей, яких ні-
коли не забуду, – згадує він. – У мирному 
житті якось не замислюєшся над ціною чо-
ловічої дружби, готовності того, хто по-
ряд, прийти тобі на допомогу і тоді, коли 
є ризик для життя. Шкода, що вже ніколи 
не зустрінусь з Геною Запарою, Тарасом 
Михальчиком, які загинули. А ось з Юрою 
Герецуном, Славком Худимом, Толею Ко-
заком сподіваюсь побачитись. Це треба 
зробити заради пам’яті тих, хто склав свої 
молоді голови.

Сержанта Анатолія Гешка і ще кількох 
його бойових побратимів командування 
представило до ордену «За мужність». 
Відтоді багато спливло часу, але  ніяких 
нагород вони не отримали. Проте не об-
ражаються.

– Не за ордени і звання воювали, а за 
свою землю, – каже Анатолій Гешко. – Го-
ловне, щоб наші зусилля не були марними 
і в Україні настав, нарешті, мир і спокій.

«Служба у мене спокійна…»
 Микола Попюк – голова Путильської 

районної організації Товариства, що на 
Буковині.  До Збройних Сил його  мо-
білізували у квітні 2015-го. Близько 2 
місяців  проходив на Яворівському вій-
ськовому полігону  вишкіл, після чого 

направили до  окремого мотопіхотного 
батальйону. 

Його основним  місцем дислокації  є 
Маріуполь, але службу особовий склад 
несе  на Луганщині – в секторі «А». Це – 
друга лінія оборони і, за словами Миколи 
Семеновича,  «життю нічого не загрожує». 

Правда, він не уточнив, що підрозділ пере-
буває у постійній бойовій готовності,  і за 
потреби його можуть  передислокувати  
на передній край.

На момент написання цих рядків ба-
тальйон Миколи  Попюка знаходився на 
Миколаївщині – на полігоні Широкий Лан, 
де відновлював боєздатність вояків і тех-
нічний стан техніки. На запитання чи не 
шкодує, що його призвали до війська, чо-
ловік  говорить:

– Не скажу, що у захваті від цієї війни: 
я не є любителем гострих вражень.  При-
наймні таких. Але якщо так сталося, що 
«старший брат» пішов на нас війною, то ко-
мусь треба захистити рідну землю. Я і мої 
бойові побратими мріємо про той день, 
коли, нарешті, скінчиться ця неоголоше-
на війна. Але, повір, мир нам потрібен не 
за будь-яку ціну: маємо вигнати окупанта, 
відновити державний кордон.

Повернення чоловіка з нетерпіння че-
кають дружина і діти.

«Від призову не втікатиму…»
Навчаючись у Львівському націо-

нальному університеті «Львівська по-
літехніка», Богдан відвідував і заняття 
на військовій кафедрі. Тож по закінчен-
ні вишу отримав не лише диплом, а й 
звання лейтенанта запасу.

– Не думав і не гадав, що військові зна-
ння колись знадобляться мені, – говорить 
він. – Адже я не мав наміру йти до війська.

Та не так сталося, як гадалося: у серпні 
2014 року його мобілізували до Збройних 
Сил України. Після відповідної підготовки 
на базі Самбірського інженерно-саперного 
полку відбув разом зі своїми новими това-
ришами на Донбас, обійнявши у  зведено-
му інженерно-саперному загоні  посаду 
командира інженерного взводу.

Сапери, як відомо, не ходять в атаки, 
не стоять   на блокпостах. Але служба у 
них одна з найнебезпечніших: вони чи не 
єдині з військовиків, хто і в мирний час 
виконує небезпечну для здоров’я і жит-
тя роботу, знищуючи вибухонебезпечні 
предмети, що залишились в українській 
землі з часів Другої світової. А що вже ка-
зати про Донеччину і Луганщину, де сепа-
ри, утікаючи влітку 2014-го від справедли-
вої кари, нашпигували мінами та іншими 
«сюрпризами» адмінбудівлі, школи, дит-
садки та вулиці?

– Наш підрозділ брав участь у знищенні 
мін та снарядів, що з якихось причин не 
вибухнули, знищували так звані розтяж-

ки, – говорить Богдан Ульяновський. – Точ-
ної їх кількості не знаю, але рахунок йде 
на тисячі. Споруджували і об’єкти 2-ї лінії 
оборони, зокрема, бліндажі, інші укриття 
для особового складу і техніки. А також 
ставили мінні загородження на танконе-
безпечних напрямках.

Там, на війні, Богдан зустрів справжніх 
друзів – легінів зі всіх куточків України, з 
якими пліч-о-пліч виконував небезпечну 
роботу: Олександра Баймиструка з Волині, 
молодших сержантів Миколу Бучка і Віта-
лія Лесюка зі Львівщини та багато-багато 
інших. Богдан дуже радий, що за весь час 
перебування в районі антитерористич-
ної операції з його підрозділу не загинув 
жоден військовослужбовець. І зі смутком 
у голосі каже про втрати, яких все ж за-
знав загін. Виконавши з честю свій грома-
дянський і людський обов’язок із захисту 
Батьківщини,  Ульяновський повернувся 
до мирного життя: він знову працює май-
стром виробничого навчання водінню До-
бромільської філії Турківської автомобіль-
ної школи, що на Львівщині.

На запитання чи готовий знову відбути 
на східні рубежі країни відповідає:

– Великого бажання воювати у мене, як 
і у будь-якої нормальної людини, немає. 
Але якщо буде потрібно захищати свою 
країну, свій край, то, звичайно, не ухиля-
тимусь од призову. 

І документи візував,  
і в зоні АТО бував

  Коли на Донбасі з’явилися перші 
«зелені чоловічки», Віталій Порубай 
морально був готовий йти до війська 
і захищати Україну. Тож звістку про те, 
що його мобілізують до Збройних Сил, 
сприйняв спокійно. Сталося це у берез-
ні 2014 року.

Свого часу він закінчив Харківську наці-
ональну юридичну академію ім. Ярослава 

Мудрого і, уклавши з Міністерством обо-
рони відповідний контракт, 5 років служив 
у війську. Помічник командира 79-ї аеро-
мобільної бригади з правової роботи, офі-
цер-юрист штабу корпусу – ось ті посади, 
які він обіймав. Звільнившись, влаштував-
ся юрисконсультом у Дніпропетровській 
обласній організації Товариства, де пра-
цює і по сьогоднішній день. Тож, зважаю-
чи на освіту і досвід юриста, Віталію – піс-
ля мобілізації – запропонували служити в 
оперативному командуванні ЗС України 
«Південь» (на той час), яке дислокується у 
Дніпропетровську. У якості юрисконсульта. 
Йому, зважаючи на посаду,  доводилося   
візувати  накази і розпорядження коман-
дування, проводити розслідування тощо.  
Неодноразово виїздив і в район антитеро-
ристичної операції, зокрема, у сектор «Б». 
Розповідаючи про свою військову службу, 
Віталій Вікторович зізнається, що йому, на 
відміну від багатьох учасників АТО, не до-
водилося ризикувати життям.

Звісно, що у порівнянні з тими, хто пе-
ребував на передньому краї оборони, то 
ризик був значно меншим. Але  все ж був: 
ті  ж «Гради» цілей не вибирають. Відомі  
десятки, якщо не сотні прикладів, коли  бо-
йовики стріляють по мирним жителям, які 
знаходяться далеко від театру бойових дій.

«Не уявляю себе  
поза Україною…»

До недавнього часу Віктор Полінке-
вич обіймав посаду директора спортив-
но-технічного клубу ТСО України, що у 
місті Луцьку.

– Життя моє протікало спокійно і 
розмірено, – каже він. – Інколи хотіло-
ся якогось екстриму, але де його було 
знайти?

СЛАВА УКРАЇНИ…»
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Наші на війні 

Не знав чоловік, що настануть дні, коли 
цього екстриму буде забагато. Але саме так 
сталося: у серпні 2014-го його, майора запа-
су, призвали до Збройних Сил. Адже у 1987 
році він закінчив Новосибірське вище за-
гальнокомандне військово-політичне учи-
лище. Служити випало у Чехословаччині, 
Підмосков’ї. Після  проголошення Україною 
незалежності повернувся на рідну землю і 
службу продовжував у одному з підрозді-
лів військової служби правопорядку, яке 
дислокувалося на Волині. У 2004 році звіль-
нився. Попрацювавши у комерційних струк-
турах, очолив тир оборонного Товариства.

– Відразу після мобілізації мене як кадро-
вого офіцера  призначили командиром ро-
ти оперативного призначення, яка входила 
до складу Національної гвардії, – розпові-
дає Віктор Васильович. – Спочатку ми три-
мали оборону вздовж Азовського узбереж-
жя, звідки  будь-якої миті могли з’явитися 
непрохані гості. А потім нас передислоку-
вали на Луганщину. Там я разом зі своїми 
підлеглими ніс службу на блокпостах, не 
раз потрапляючи під обстріли, у тому чис-
лі і «Градами».

Майор Полінкевич ніколи не ховався і не 
ховається за спини солдатів, вважаючи, що 
особистий приклад офіцера підбадьорює їх 
навіть у найскладніші хвилини, вселяючи ві-
ру, за що вони його поважають і як коман-
дира, і як людину.

 Нещодавно Віктора Васильовича при-
значили командиром зенітно-ракетного ди-
візіону, і він отримав чергове офіцерське 
звання «підполковник». Частина дислоку-
ється у Харкові, але його підрозділи знахо-
дяться і в районі бойових дій. Незважаючи 
на сьогоднішній статус, Полінкевич багато 
часу проводить безпосередньо у зоні ан-
титерористичної операції, вникаючи в усі 
проблеми бійців і вирішуючи їх на місці,  
або ж звертається по допомогу до вищого 
командування. 

Наприкінці літа минулого року  Віктор 
Палінкевич міг бути демобілізованим, як 
тисячі інших військовиків, призваних влітку 
2014-го. Але він залишився в Національній 
гвардії, справедливо вважаючи, що не на-
став ще той день, «коли можна розслаби-
тись».

– Я ж мріяв про екстрим, – посміхається 
він. – Тож сповна отримую його. Ну а якщо 
серйозно, то хочу послужити Україні. Для 
цього маю відповідні знання, досвід і, вре-
шті решт, здоров’я. 

Вдома, у Луцьку, Віктора Васильовича 
з нетерпінням чекають дружина Тетяна і 
донька – семикласниця Ганна. А син, закін-
чивши політехнічний університет, сьогодні 
теж служить у Національній гвардії. Стро-
кову. Батько дуже пишається, що  Андрій 
вчинив як справжній чоловік, виявивши ба-
жання виконати свій громадянський і люд-
ський обов’язок перед державою і народом. 

«Загартування в Афгані  
знадобилося і сьогодні…

Володимир Щеглов вважає себе ви-
хованцем оборонного Товариства. І не-
безпідставно: свого часу навчався у Сум-
ському авіаційному навчальному центрі 
ДТСААФ.  Саме там вирішив пов’язати 
все своє подальше життя з армією, а як-
що точніше, то з військовою авіацією. 

І поступив до Сизранського військово-
авіаційного училища – єдиного на теренах 
колишнього Радянського Союзу, де готува-
ли військових вертолітників.

Проходячи службу в Афганістані, не раз 
заглядав у вічі смерті. Але доля виявилася 
прихильною до Володимира, нагородже-
ний бойовими орденами, повернувся на 
рідну землю живим і, як він жартує, майже 
здоровим.

– Не сподівався, що через кілька десяти-
літь війна знову увірветься у моє життя, – 
каже Володимир Щеглов. – А те, що прийде 
вона до нас зі сходу, з Росії, і у страшному 
сні не могло наснитись. Коли б мені хтось 
сказав, що сини й онуки моїх побратимів 
по афганському небу стрілятимуть у наших 
синів і онуків, то я, мабуть, заїхав би йому 
по фізіономії. Але, як бачимо, «старші бра-
ти» прийшли звільняти нас від «фашистів і 
бандерівців». Тож ми повинні «віддячити» 
їм за таку «прихильність»… 

Людина неординарна, енергійна і з заго-
стреним почуттям справедливості, Володи-
мир не міг всидіти на дивані, спостерігаючи 
за подіями на Донбасі з екрана телевізора. 
Він став волонтером. Разом з такими ж не-
байдужими земляками доставляє в район 
антитерористичної операції гуманітарну до-
помогу. Бійці, які там воюють, щиро вдячні 
за неї. Адже привозять їм продукти харчу-
вання, інструменти, так необхідні для спо-
рудження бліндажів та опорних пунктів, 
теплий одяг. 

А ще Володимир – відомий бард, який 
ніколи не розлучається з гітарою. Буваючи 
в зоні АТО, своїми піснями, героями яких є 
не лише «афганці», а й сьогоднішні захис-
ники України, піднімає бойовий дух воя-
ків. Разом з ним волонтерством займаються 
Олександр Кудін, Олександр Кукса, Андрій 
Герман,Сергій Шапаренко, Костянтин Кри-
лов. Особливо вдячний Володимир Щеглов 
Постилу Петру Івановичу – головному по-
стачальнику продуктів для вояків АТО.

Такою ж волонтерською діяльністю за-
ймаються й інші активісти нашого Това-
риства. Наприклад, Сергій Протченко з 
Миколаївщини. На його рахунку – десятки 
тонн гуманітарних вантажів. Чоловік роз-
повідає, що  морально-бойовий дух наших 
захисників, не дивлячись на всі заклики 
«зрада» та «всепропало», все ж  залиша-
ється високим,  про матеріально-технічне 
забезпечення, яке  хоч і повільно, але по-
кращується. І не останню скрипку у цьому 
грають такі не байдужі люди як сам Сергій 
та  Юрій Шутяк, який очолює Новоодесь-
кий районний спортивно-технічний клу-
бу ТСО України. Він, до речі, теж воював 
у Афганістані.

– Я дуже вдячний своїм землякам, які 
допомагають солдатам і офіцерам у їхній 
війні з ворогом, – говорить Сергій Протчен-
ко. – Зокрема,  сім’ї Коржових, Погожих, Ло-
зицьких, директору ТОВ «Очерет» Кравцю 
Олексію, голові Нечаянської сільської ради 
Вівчару Миколі, вчителям та школярам Рад-
садівської, Констянтинівської, Троїцької та 
Новоодеської шкіл. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Виховуємо патріотів

Ветераны Афганистана никогда не остаются в стороне от событий в стране. За 
плечами подполковника авиации Владимира Щеглова более 30 поездок в зону АТО, 
где он выступает перед бойцами со своими песнями. Кстати, 14 марта в Сумах 
состоится его сольный концерт, посвященный защитникам нашего Отечества. Мы 
попросили нашего друга и коллегу рассказать о его работе с детьми.

Когда выступаешь из года в год 
на школьных подмостках, сразу 
ощущаешь, что публика эта осо-
бенная, здесь сентиментально-

сти допускать нельзя. Нужны  серьезность 
и открытость.  Школьники, как губка воду, 
все впитывают в свои детские мозги. И от 
того, как пройдет встреча, зависит порою 
их дальнейшая жизнь.

Пример. Однажды встречают меня не-
сколько уже взрослых ребят, называют по 
имени отчеству и говорят: «Вы не раз вы-
ступали в нас в школе и подарили однаж-
ды нам  свою кассету. Так вот Ваши песни 
помогли нам выбрать правильную дорогу». 
Ничего вроде бы особенного, просто после 
окончания школы ребята пошли служить в 
армию. Добросовестно отслужили…

А ведь судьба у них могла быть совсем  
другой. Они все входили в преступную дво-
ровую группировку – бегали и дрались, имея  
на вооружении молотки да цепи. И в тех бата-
лиях уже были серьезные случаи и ранения, 
даже с летальным исходом. Но самое главное: 
спасибо сказали не мне, а моим песням, ко-
торые заставили их смотреть на жизнь по-
другому. И вот представьте – не они были 
ошарашены, а я!

Тогда я понял, что выступление перед 
школьниками это своего рода «молебен», а 
«молитва», правильно подкрепленная песней, 
и дает такие результаты. Причем заметил, что в 
каждой школе дети по-разному воспринимают 
ветеранов любых войн. В одной, когда высту-
паешь, видишь, что они какие-то вялые, без-
различные. Вышел со школы – и через полчаса  
забыли про тебя.  В другой, наоборот, из  объ-
ятий детворы не вырвешься. От таких встреч 
не только детей заряжаешь положительной 
энергией, а и сам заряжаешься и молодеешь. 

И вот приходит на ум: как в школе по-
ставлено патриотическое воспитание, так 
оно и отражается на поведении школьников 
и знании  детворой национальных героев, 
истории войн, проходивших на украинских 
землях. Расшевелишь их, смотришь  – глаза 
горят, вопросы как пули освобождаются из 
магазина, не успеваешь отбиваться...

Вспоминается, как когда-то к нам при-
ходили ветераны второй мировой – наши 

деды и отцы. Мы почти на все сто воспри-
нимали не то, что в учебниках написано, а 
то, что было сказано ветеранами. Начиная 
от Финской войны и заканчивая капитуля-
цией в логове Гитлера.

После каждого выступления осознаешь, 
что, наверное, на генном уровне в душах 
детских война была и будет  приоритетной, 
хранится она на доступных полках в юных 
головах. Любят о ней слушать, особенно о 
подвигах их сверстников. Если мы после 
школы бегали до ночи, то в хоккей, то в 
футбол гоняли, а они скорее  домой – там  
компьютер, и уже война на экране, с вир-
туальным противником.

Но в стране все перевернулось, когда 
наш исконный сосед, Россия, напала на нас. 
Теперь и они, бывшие школьники, пошли 
защищать свою страну от соседа-стервят-
ника.  Все изменилось, все школы, вместе 
со своей больной и израненной родиной 
стали на ее защиту. Сегодня, когда выступа-
ешь в школах, это нечто новое. Дети сами 
знают, что такое война и как можно помочь. 
Все зависит от звонка с фронта или визита 
выпускника школы к своей классной руко-
водительнице. И вот дети собирают чай и 
пакеты кофе,  сигареты, лекарства и продук-
ты питания, чтобы потом отправить через 
волонтеров воинам. 

Но я всегда рассказываю на своих 
концертах в школах, что самый дорогой 

ваш подарок на войне – ваши рисунки. 
По сути дела это солдатские обереги, 
сравнимые с иконами святых, которые 
висят во всех местах и спальных углах 
каждого солдата. Когда после высту-
плений собираешь собранный детьми 
скарб и как волонтер приезжаешь на 
фронт, то в любом подразделении сол-
даты спрашивают: «А детские рисун-
ки привезли?». Если есть, у них война 
уходит на второй план в это время. А 
детские рисунки согревают и душу, и 
сердце, а самое главное – напоминают 
о доме. Не так часто, но приходилось 
выступать и в прифронтовых школах. 
Там ситуация удручающая, дети поряд-
ком напуганы постоянными обстрелами 
пророссийских наемников. Они заворо-
женно слушают все, только на военную 
тематику, конечно же, задают меньше 
вопросов. В эти учебные заведения ве-
зем с «большой земли» продукты и ле-
карства, книжки и тетрадки, линейки, 
карандаши и ручки…

    Но что совпадает на всех школьных 
концертах,  так это желание скорейшего 
окончания войны. Общая беда объедини-
ла и сплотила всех учеников Украины, и 
любое выступление или концерт всегда 
заканчиваются фразой: «Слава Украине!» 
А дети отвечают с надеждой в глазах: «Ге-
роям слава!»  

К ДЕТЯМ – С ПЕСНЕЙ
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Вчимося захищати Вітчизну

«ЖІНОЧИЙ БАТАЛЬЙОН» ПОЛТАВЩИНИ
Під час реалізації цього проекту жінки 
навчаються поводитися зі зброєю, надавати 
першу медичну допомогу пораненим і навіть 
відбивати напади противника

Анексія Криму, окупація ча-
стини території Донбасу 
російсько-терористичною 
ордою сколихнули не лише 

Україну, а й увесь цивілізований світ. 
Адже вперше за післявоєнний час ядер-
на держава, яка є членом Ради Безпеки 
ООН, виступила в ролі загарбника чу-
жих територій! 

Зважаючи на цю обставину, питання 
виховання свідомих захисників Вітчиз-
ни, готових за будь-яких умов виступити 
на захист своєї країни,  вийшли на пер-
ший план.  Хоча з давніх часів вважа-
лось, що захист Батьківщини –  це спра-
ва чоловіків, але історія має багато при-
кладів, коли і жінки проявляли героїзм 
і доблесть,  захищаючи рідну землю. 
Згадаймо Другу світову війну. Тоді, на 
всіх без винятку фронтах, воювали сотні 
тисяч представниць прекрасної полови-
ни людства. І не лише в якості медичних 
сестер, а й снайперів, льотчиків. Серед 
них є і 95 Героїв Радянського Союзу

Сьогодення відкрило і нам багато 
героїчних постатей українок.  Напри-
клад, Надію Савченко – льотчицю, яка 
пішла боронити рідну Україну з само-
го початку подій на Донбасі. Сьогодні 
вона перебуває за гратами, ув’язнена 
путінським режимом. Але є прикладом 
мужності для усієї України. В тому числі 
і для  полтавських дівчат. Насамперед 
тих, хто поставив за мету навчитись за-
хищати Батьківщину.

 Грудень 2014-го став для  них відліко-
вою точкою. Адже саме тоді, за ініціативи 
управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Полтавської облдержадміні-
страції вони зібралися на ба-
зі обласного дитячого оздо-
ровчого центру «Маяк», що 
у селі Головач. Там, спільно з 
обласною дитячою громад-
ською організацією  «Військо-
во-спортивний центр «Воїн» 
та Студентською радою міста 
Полтави,  розпочали реаліза-
цію проекту з військово-па-
тріотичного виховання моло-
ді «Жіночий батальйон».

Під час дводенних зборів понад 150 учас-
ниць з усієї  області отримали знання та на-
вички з  основ рукопашного бою, тактики 
користування зброєю. Дівчата навчались 
стріляти з пневматичної гвинтівки, пістоле-
та, орієнтуватися на місцевості, надавати не-
відкладну долікарську медичну допомогу.

Як розповіла заступник начальника 
управління у справах сім’ї, молоді та спор-
ту облдержадміністрації Наталія Шкоден-
ко, результати приголомшили усіх присут-
ніх. Адже дівчата виявили великі здібності 
до військового навчання, мужньо витри-
мавши польові умови в таборі. А головне 
– у них з’явилось бажання удосконалюва-
ти отримані навички та набувати нових, 
які вкрай потрібні на полі бою. До участі 
в проекті планувалось залучити молодь з 
обмеженням віку учасників – від 18 до 35 
років. Проте,  враховуючи велику кількість 
жінок, які виявили бажання взяти участь 
у заході, організатори вирішили не об-
межувати їх вік. Головне, щоб за станом 
здоров’я вони могли витримувати фізич-
ні навантаження. Так і було продовжено 

військово-патріотичний захід «Жіночий 
батальйон-2»(пройшов 23-24 травня). По-
тім був «Жіночий батальйон-3», що завер-
шився наприкінці минулого року. Участь у 
всіх «жіночих батальйонах»  взяли понад 
500 полтавчанок. Продовження цього за-
ходу заплановано і на 2016 рік.

Розповідаючи про реалізацію заходу, не 
можна оминути Полтавську обласну орга-
нізацію ТСО України. Адже вона вже багато 
років плідно співпрацює   з дитячою гро-
мадською організацією «Військо-спортив-
ний центр «Воїн», яку очолює Олег Бариш. 

– Для проведення занять, змагань ми 
надаємо «Воїну» спецавтомобілі, пневма-
тичні гвинтівки, пістолети, а також примі-
щення тиру міського спортивно-технічно-
го клубу, – говорить голова Полтавської 
ОО Товариства Василь Василенко. –  Прак-
тичну допомогу дівчатам в отриманні вій-
ськових навичок надають  Станіслав Коза-
ченко, Валерія Нагай – наші працівники. 

Добрі стосунки у нас склалися і з управ-
лінням у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації в особі Олександра 
Буцького. Звісно, що наші оборонці не мо-

гли залишатись осторонь  військово-па-
тріотичного заходу «Жіночий батальйон». 

Поділились власним досвідом з  так-
тичної медицини медичні працівники, які 
мають за своїми плечима досвід перебу-
вання в зоні проведення антитерористич-
ної операції – Микита Кашницький та Во-
лодимир Супрун.

Програма заходу з кожним разом роз-
ширюється, вносяться нові елементи за-
нять. На першому етапі проводиться інди-
відуальна підготовка стрільця, вивчення 
матеріальної частини автомата, кулемета, 
пістолета, гранатомета. А також  навчають 
користуватися військовим спорядженням,  
елементам рукопашного бою, діям при по-
траплянні на заміновану ділянку. Особливу 
увагу приділяють наданню допомоги по-
раненому в «червоній та жовтій зонах».

Другий день присвячується діям у скла-
ді відділення, взводу під час відпрацюван-
ня  військово-тактичних вправ «Нічний 
рейд», «Без права на помилку». Участь в 
них згуртовує учасників. Адже перед ними 
єдина мета –  виконання  завдання, недо-
пущення втрат, своєчасне надання допо-
моги пораненим.

– Несподіванкою для учасниць буде вій-
ськова тривога о першій годині ночі, – роз-
повідала під час проведення занять  пред-
ставник Полтавської ОДА Юлія Северин. – 
Проте ми  сподіваємося, що, втомившись 
за день тренувань, вони зуміють зібратися 
і відіб’ють атаку умовного ворога.

Подальші події показали, що дівчата 
дійсно не розгубились, грамотно проти-

стояли умовній дивер-
сійній групі. Більш сер-
йозним випробуваль-
ним екзаменом стала 
участь у військово-так-
тичній вправі «Без пра-
ва на помилку». Під час 
її виконання    учасники 
у складі «диверсійно-
розвідувальних груп» 
повинні були в темну пору доби вийти до 
об’єкту умовного ворога і знищити його, 
при цьому подолавши «заміновані» ділян-
ки. А також  відбити напад групи «проти-
вника», надати першу медичну допомогу 
пораненому і повернутися на «базу».

Не скажу, що всі, хто дізнається про «Жі-
ночий батальйон», у захваті від такої новини.

– І навіщо він вам здався? З ким збира-
єтесь воювати? – так або приблизно так 
кажуть ці скептики.

Ось що відповідає їм Галина Васильєва – 
студентка Полтавської аграрної академії:

– Коли  я вперше пришла на цей захід, 
то  не вміла навіть тримати автомат, не ка-
жучи вже про те, як цілитись та надавати 
першу медичну допомогу.  А тепер я зі 

зброєю на «ти», знаю 
як зупинити крово-
течу у пораненого, 
виконати інші захо-
ди для стабілізації 
його здоров’я.

 Ну а щодо запи-
тання з ким збира-
ються воювати наші 
дівчата, то скажу на-
ступне. Вони, як і всі 
ми, ні з ким не збира-
ються воювати. Ми, 
українці, завжди за-

хищаємось, а не нападаємо, як це робить 
наш «старший брат». А якщо доведеться, 
то на захист нашої землі стануть  сотні 
тисяч, а то й мільйони, українців. У тому 
числі і жінки. А щоб не бути  «гарматним 
м'ясом», потрібно вчитись  воювати. Сер-
йозно вчитись. 

 Віктор ВОРОБЙОВ 

Коментар заступника голови 
ТСО України з виховної роботи 
та зв’язків з державними орга-
нами влади і громадськими ор-
ганізаціями Віталія Крутія:

–  Л ю д и  м о г о  п о к о л і н н я 
пам'ятають часи, коли громадяни 
«єдиного і неділимого», починаючи 
зі школи, вчились захищати країну. 
Старшокласники, наприклад, про-
ходили на базі військових частин 
3-5 денні збори. Там вони удоско-
налювали навички зі складання і 
розбирання стрілецької зброї, стрі-
ляли, вивчали статути тощо. На ба-
гатьох підприємствах діяли  курси, 
на яких теж навчали правильно ді-
яти на випадок війни. Зокрема, ко-
ристуватись  протигазом, надавати 
першу медичну допомогу.

Сьогодні, на жаль, ми вже ма-
ємо гіркі уроки ігнорування про-
блем, пов'язаних з національною 
безпекою і обороною країни. Треба 
робити висновки. Не виключено, 
що нам доведеться довго жити на 
«пороховій бочці». Так, наприклад, 
як живе Ізраїль. Не соромно повчи-
тись у цієї невеличкої за розміра-
ми території, але сильної за духом 
своїх громадян країни. А жінки там, 
як відомо, беруть активну участь у 
забезпеченні безпеки своєї  Бать-
ківщини, яка десятиліттями знахо-
диться у ворожому оточенні.

Проект «Жіночий батальйон», 
який народився і реалізується на 
Полтавщині, доцільно розповсю-
дити і в інших областях.  А ми, зви-
чайно, теж приєднаємось і надамо 
посильну допомогу.
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8 березня – Міжнародний жіночий день

Наші жінки – найкращі!..
І у цьому твердженні немає жодного перебільшення. Адже вони, незважаючи на 

посади, які обіймають, сумлінно виконують свої обов’язки, є прикладом і у відношеннях 
з оточуючими. Щоб хтось з наших жінок грубе слово сказав? Та нізащо!

Нагадаємо, що сьогодні в Товаристві працює 1 339 представниць прекрасної 
половини людства. З них: 11 – майстри виробничого навчанню водінню, 7 – інструктори 
з індивідуальногоо навчання водінню, 61 – викладачі спортивно-технічних клубів і 
автомобільних шкіл, а також десятки спортивних тренерів та інструкторів, 50 – директори 
навчальних закладів, жінки очолюють Кіровоградську обласну і Київську міську організації.

Всі вони роблять  величезний внесок у виконання наших статутних завдань, патріотичне 
виховання молоді та реалізацію інших корисних справ. Сьогодні на шпальтах «Вісника» 
ми розповімо про деяких з них.  

Зі святом 8 Березня Вас, дорогі і шановні наші! Здоров’я, щастя у особистому житті, 
палкого кохання, миру на нашій Українській землі!

З металургів – у оборонці
Ірина Курчик по закінченні   металур-

гійної академії  успішно працює дирек-
тором Жовтневого районного СТК, що 
у Дніпропетровську

У славетному навчальному закладі, 
який дав країні десятки тисяч висококва-
ліфікованих фахівців, дівчина вивчилася на 
спеціаліста економіки і підприємництва. 
Трудову діяльність розпочала теж в стінах 
рідного вишу. А незабаром  працевлашту-
валася  майстром  виробничого навчання 
водінню автомобіля у вищезгаданому СТК.

  З перших днів роботи, за словами  ко-
лег, зарекомендувала себе грамотним  і 
працелюбним фахівцем,  легко знаходя-
чи спільну мову як з керівництвом, так і зі 
слухачами, у тому числі і самими вередли-
вими.  Зважаючи на це,  наприкінці 2012-

го їй запропонували обійняти посаду  ди-
ректора. Трохи подумавши, погодилася…

Дехто вважає, що керувати колекти-
вом, де більшість чоловіків,  не для жінок, 
мовляв, тут потрібно і міцне слівце деколи 
вжити, «роз’яснюючи» їм чергові завдан-
ня, і жорсткість проявити до тих, на кого 
воно не діє. Сама ж Ірина Сергіївна так не 
вважає.

– Якщо ти поважаєш насамперед себе 
особисто, не кажучи вже про оточуючих, 
то повинен  бути толерантним у ставлен-
ні до них, – вважає жінка. – Люди мають 
сумлінно виконувати свої функціональні 
обов’язки не з побоювань  позбавитись 
премії чи отримати дисциплінарні стягнен-
ня, а свідомо, розуміючи ту відповідаль-
ність, що покладена на них. Принаймні так 
мене вчили і батьки, і викладачі академії. 
Правильно вчили: я у цьому переконува-
лася багато разів.

Будь-який керівник повинен знати чин-
не законодавство, нормативно-правові ак-
ти, які регламентують  трудову діяльність. 
Правда, не  всі з них звертають на це  ува-
гу, вважаючи, що «вони їм не потрібні». А 
Ірина Сергіївна сумлінно  вивчає  керівні 
документи з питань освітньої діяльності, 
докладає  зусиль для виконання   завдань 
щодо  підготовки фахівців для економі-
ки нашої країни. Слід зазначити, що у Дні-
пропетровську – майже мільйоному ме-
гаполісі – робити це вкрай складно. Адже 
тут, як мовиться, на кожному перехресті 
рекламуються «майже безкоштовні і над-
то професійні послуги», які надають різні 
фірми з навчання водіїв. Чим може при-
вабити РСТК людей? Правильно – якістю 
навчального процесу. Усвідомлюючи цю 
істину, про рівень навчання тут дбають. 

Тому і йдуть люди саме сюди, а не туди, де 
«дешевше і вигідніше».

Задля цього директор  особисто керує 
підбором та розстановкою кадрів, ство-
рює необхідні умови для підвищення про-
фесійної майстерності викладачів та май-
стрів виробничого навчання . Не забуває 
і про вдосконалення матеріально-техніч-
ної бази.

Після напруженого робочого дня вдо-
ма її з нетерпінням очікують син  Мики-
та і донечка Катя, люблячий чоловік 
Максим. Незважаючи на втому, вона 
завжди знаходить час і для них.

«Мені ця робота 
подобається…»

Почавши трудовий шлях як бухгал-
тер, Наталя Камнєва з часом очолила  
СТК ТСО України

Навчаючись у школі, дівчина ніколи не 
думала і не гадала, що працюватиме в обо-
ронному Товаристві. Та ще й на керівній 
посаді. До  душі їй  було більш спокійне 
життя, і  вона поступила у  технікум бух-
галтерського обліку. У 1984 році отримала 
диплом бухгалтера, а з 1989-го почала пра-
цювала за фахом у Товаристві. Незабаром 
очолила Верхньодніпровський районний 
спортивно-технічний клуб. На запитання 
чи не було лячно йти на підвищення каже:

– За попередні роки роботи я добре 
вивчила специфіку нашого закладу, розі-
бралася в різних тонкощах, характерних 
для директорської посади. Тож виріши-
ла спробувати свої сили у новому амплуа.

Відтоді минуло 9 років. І можна з впев-
неністю сказати, що керівництво Дніпро-
петровської обласної організації Товари-

ства, призначаючи жінку на цю відпові-
дальну посаду, не помилилось. 

– Наталя Іванівна  зарекомендувала 
себе грамотним і  відповідальним, ініці-
ативним і  професійно підготовленим ке-
рівником, – говорить обласний голова  Ва-
лерій Сорочан. – Вона уміє  працювати в 
ринкових умовах, бачити перспективу на 
майбутнє та шляхи її реалізації.

За словами Валерія Васильовича – кон-
кретні справи Наталі Камнєвої. Адже вона 
наполегливо впроваджує в навчання слуха-
чів  технічні засоби, використовуючи сучасні 
досягнення в галузі комп’ютерних систем. 
Грамотно керує підбором та розстановкою 
кадрів, створює необхідні умови для підви-
щення педагогічної кваліфікації та профе-
сійної майстерності викладачів і майстрів 
виробничого навчання.  А ще – своєчасно 
розробляє  документи з організації навчаль-
но-виробничого процесу, піклується про 
удосконалення навчально-матеріальної ба-
зи, забезпечує її раціональне використання.

У Верхньодніпровському  РСТК здій-
снюється  контроль за дотриманням 
правил експлуатації навчальної техніки, 
її зберіганням, своєчасним і якісним об-
слуговуванням,  ремонтом. Тому всі авто-
мобілі, мотоцикли тут завжди у «бойовій 
готовності». Задоволені і слухачі, сідаючи 
за кермо таких транспортних засобів. 

Добре знає вимоги керівних документів 
з питань фінансово-господарської діяль-
ності і забезпечує їх виконання підлегли-
ми, дбає про зміцнення фінансового стану 
школи, соціальний захист людей.

Колектив закладу, який очолює ця не-
ординарна жінка, бере активну участь у 
місячниках військово-патріотичної робо-
ти, а також спортивних заходах, що відбу-
ваються на теренах району.   

Анатолій ТОКАР

«І жінка вродлива, 
і фахівець відмінний…»

Так відгукуються про Ольгу Ярослав-
ську і колеги, і її підопічні, яких вона на-
вчає водійському ремеслу

Миколаївська зразкова автомобільна 
школа ТСОУ за свою багаторічну діяль-
ність виховала тисячі водіїв, дехто з них 
з часом працювали у школі.  Але Ольга 
Ярославська – перша жінка, яка стала ін-
структором індивідуального навчання 
водінню. Коли обійняла цю, на перший 
погляд, виключно чоловічу посаду,   їй 
було лише 28 років, а ще вона виховува-
ла двох неповнолітніх дітей: доньку Віку 
та сина Павлика.

Автомобілями Ольга почала захоплюва-
тись ще з юних років, але тоді й подумати 
не могла, що це хобі переросте у профе-
сійну діяльність.  У 2004 році, отримавши  
посвідчення водія категорії «В», із задо-
воленням проводила час за кермом та 
ділилась своїми уміннями й навичками з 
друзями. Один з родичів, спілкуючись з 
нею, звернув  увагу на те, що їй з легкістю  
вдається пояснювати усі нюанси правил 
дорожнього руху. Тоді і зародилася думка 
опанувати професію інструктора з індиві-
дуального  навчання водінню.

Для працевла-
штування обрала, 
як вона вважає, 
найкращий на-
вчальний заклад 
міста з підготов-
ки водіїв –  Мико-
лаївську зразкову 
автошколу ТСОУ. Її 
керівництво   од-
разу побачило у 
цій жінці  великий 
потенціал, людину, 
яка знається на ав-
томобілях  не гір-
ше досвідчених 
водіїв-чоловіків. А 
ще –  її прагнення 

розвиватись саме в цьому напрямку. З цьо-
го й почалась плідна співпраця.

Спочатку над Ольгою Вікторівною шеф-
ствували  ветерани Товариства – найдо-
свідченіші майстри та викладачі авто-
школи: Самбура Л.О., Бартусенко Ф.В. та 
Автенюк В. А.. Вони й допомогли їй зда-
ти усі іспити та отримати довгоочікуване 
свідоцтво спеціаліста з підготовки водіїв 
категорії «В». 

Практичні навички з фігурного водіння 
вона мала змогу відпрацьовувати на ав-
тодромі  автошколи площею більше 3 га. 
Школа є єдиним у місті навчальним закла-
дом, який має майданчики для підготовки 
водіїв всіх категорій. 

Окрім своєї основної діяльності,  Ольга 
разом зі своїми колегами  бере активну 
участь у спортивно-масових заходах та вій-
ськово-патріотичному вихованні молоді, 
готуючи для школярів  м. Миколаєва різ-
номанітні заходи, зустрічі з ветеранами 
Товариства, учасниками АТО, ветеранами 
війни та Збройних Сил. На більшості з них 
можна побачити і її восьмирічного сина 
Павла, який дуже пишається своєю мамою-
інструктором. Дивлячись на неї, хлопчина 
мріє пов’язати своє життя з автомобілями. 
І хтозна, можливо, з часом він продовжить 
справу матері. У нашій  автошколі…

 Ольга на одно-
му рівні з  чолові-
ками демонструє 
фігурне водіння, за 
що неодноразово 
була нагородже-
на грамотами.  До 
автошколи завжди 
надходять  пози-
тивні відгуки від 
учнів, які завдяки 
Ользі  Вік торівні  
отримали водій-
ські навички.  Зага-
лом  ця жінка  під-
готувала понад  200 
водіїв.
Василь ВАЛЕНКОВ
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Наша гордість

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ
ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ  МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
ВОДІННЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ АВТОШКОЛИ ВАСИЛЯ МАКАРЕНКА

Працелюбність, 
е н ер гі йн і с ть 
у  в и р і ш е н н і 

проблем передалися 
йому від батьків – Юрія 
Гавриловича та Марії 
Василівни, які весь вік 
гарували у колгоспі. А 
народився  він  22 грудня 1953 року у буко-
винському селі  Топорівці. Хто виріс у сільській 

місцевості, той  знає: вільного  часу там завж-
ди обмаль, навіть у дітей. Бо доводиться по-
ратись по господарству, допомагаючи татові 
й матері.  Василько не був виключенням і 
безмежно радів кожній вільній хвилині, коли 
можна було погратись зі своїми однолітками. 
По закінченні середньої школи навчання про-
довжив у Чернівецькій автомобільній, отри-
мавши водійські права категорії «С». Попрацю-
вавши кілька місяців у колгоспі, був призваний 
до лав Радянської Армії.

– Служити випало у колишній Групі радян-
ських військ у Німеччині, – говорить Василь 
Макаренко, і в очах загоряються вогники. – У  
гвардійському танковому полку. Дізнавшись, 
що я маю не лише водійське посвідчення, а 
й хоч і невеличкий, але все ж досвід роботи, 
довірили мені армійський Урал-375, на яко-
му я  возив і особовий склад на полігон, і бо-
єприпаси. Закінчував службу у якості водія 
командира полку…

Звільнившись в запас, працевлаштувався  
у тій же Чернівецькій автошколі. Водієм. А 
потім, після навчання на курсах підвищен-
ня кваліфікації, став майстром виробничо-
го навчання водінню. Відтоді минуло кілька 
десятиліть, але Василь Юрійович ще жодно-
го разу не пошкодував про обраний життє-
вий і професійний шлях. Адже тут він почу-

вається, за його ж словами, як риба у воді. 
Про чоловіка гарно відгукуються і колеги, і 
слухачі, котрі під його орудою опановують 
водійське ремесло.

– Василь працює у нас давно і ніяких, окрім 
добрих, слів не заслуговує, – каже Петро Ку-
ницький. – Ми, майстри, самотужки обслу-
говуємо, ремонтуємо автомобілі. Так ось, не 
пригадаю випадку, коли б звернувся до нього 
по допомогу і не отримав її.

– Він є надійним товаришем, – погоджуєть-
ся з Петром Дмитровичем інший майстер – 
Григорій Присакару. – А надійність, як ми 
знаємо, чи не найголовніша риса характеру 
будь-якої людини.

Жителі Буковини, які вирішили «вивчитись 
на водія», захоплено розповідають про Мака-
ренка. Він, за їхніми словами, «крутий» май-
стер, до нього черга «бажаючих навчатись 
саме під його орудою». Сам Василь Юрійович 
досить скромно оцінює себе, вважаючи, що 
робить те, що робив би будь-хто, опинившись 
на його місці.

– Майбутньому водієві мало дати лише те-
оретичні знання – його потрібно ще й навчити 
елементарним навичкам поведінки на доро-
гах, – вважає він. – Вони завжди були запору-
кою безпечної їзди, а сьогодні, коли кількість 
автівок на  дорогах виросла в рази, тим паче.

Василь Макаренко   є кандидатом  у май-
стри  спорту України з автомобільного спор-
ту,  брав  участь в автомобільних змаганнях, 
зокрема, шосейно-кільцевих гонках, раллі, з 
фігурного водіння. Не завжди фортуна по-
сміхалась йому, 
але додому час-
то повертався зі 
спортивними тро-
феями.

Завжди виріз-
няється активною 
життєвою позиці-
єю і творчим під-
ходом до будь-якої 
справи. Як спеціа-

ліст має кваліфікацію майстра виробничого 
навчання вищої категорії. Ветеран автомо-
більної школи, оборонного Товариства Укра-
їни, він нагороджений Почесним знаком ТСО 
України, а також  дипломами  «За активну 
участь у громадському житті Чернівецької 
автомобільної школи ТСО України». Крім цьо-
го, постійно поповнює свої знання новинками 
в галузі  автомобільної справи, адже, як гово-
рить сам Василь Юрійович, завжди потрібно 
іти в ногу з часом.

Власним прикладом Василь Юрійович до-
водить,  що за бажання та маючи велику силу 
волі, можна підкорити багато життєвих вер-
шин.  Адже сам він, наприклад, опанував мову 
жестів, завдяки чому випустив декілька груп 
людей із обмеженими можливостями, надав-
ши їм практичні навички водіння автотран-
спортом на досить високому рівні.

Професія майстра виробничого навчан-
ня водінню вимагає  клопіткої індивідуаль-
ної роботи з  кожним курсантом, враху-
вання особистих якостей кожного з  них. І 
тут варто зазначити, що Василь Юрійович 
є саме такою людиною, яка завжди знахо-
дить підхід до будь-кого. За людяність, ви-
сокий професіоналізм і поважають цього 
чоловіка оточуючі.

А ще його завжди і з нетерпінням чекають 
вдома дружина Марія Павлівна, донька Окса-
на та онуки Андрійко і Яна: повернувшись  
втомленим, дідусь Вася завжди знаходить 
час і сили, щоб поспілкуватись з малечою…

Сергій КОМЛЄВ

Мабуть, нікого не потрібно переконувати, що успіх будь-якої 
справи залежить  насамперед від тієї людини, яка нею займається. 
Якщо вона вкладає  свою душу,  переймається кінцевим результатом, 

то успіх – рано чи пізно – неодмінно буде. 

Наші жінки – найцінніший скарб!...
Важко уявити  трудовий колектив, де б не було бухгалтера. Так, сьогодні 
ці посади  в багатьох структурах, особливо комерційних,  називаються  
дещо інакше, але люди, які їх обіймають, все ж  займаються фінансово-
економічними проблемами. Оборонні організації Товариства – не виняток.

Сьогодні ми хочемо розповісти про  
трудівниць Чернівецької обласної 
організації ТСО України, зокрема,  
жінок-бухгалтерів.  Так, вони не чита-

ють лекцій у навчальних аудиторіях автошкіл, не 
прищеплюють їх вихованцям практичні навички 
водіння. Але, разом з тим, роблять величезний 
внесок у стабільну роботу осередків Товариства 
сприяння обороні України. Почнемо з Людмили 
Кравченко – головного фінансиста буковинських 
оборонців. 

Народилася Люда  у далекій і холодній Кеме-
ровській області, але в дитинстві разом з бать-
ками переїхала в Україну.

– За час, що минув, українська земля стала 
для мене рідною, – говорить Людмила Іллівна. – 
Особливо  подобаються люди – щирі, привітні, 
завжди готові допомогти. А наше місто Чернів-
ці, як на мене, є найкращим у світі! Особливо 
навесні і восени.

За плечима цієї жінки – посади касира, бух-
галтера, економіста, старшого бухгалтера. З 
1995-го вона працює начальником відділу бух-
галтерського обліку і звітності Чернівецької ОО 
ТСОУ. Роботи вистачає:  ефективне управління 
осередками   неможливе без аналізу  фінансо-
во-економічного стану їх господарської  діяль-
ності. Особливо сьогодні, коли всі ми живемо в 
еру ринкових відносин.

Тож під безпосереднім керівництвом пані 
Людмили розроблено єдиний робочий план 
бухгалтерських рахунків з субрахунками по на-
шій організації. Бухгалтерський облік ведеться 
за допомогою комп’ютерних програм обліку і 
звітності  «М.Е.DOC», «АКЦЕНТ», щорічно замов-

ляються  книги бухгалтерського обліку єдиного 
зразку. Всі організації  передплачують журнал 
«Все про бухгалтерський  облік»,  в якому міс-
титься досить багато потрібної інформації і мож-
на знайти відповіді на «бухгалтерські» запитання, 
укладено договір з фірмою «АУДИТ-СЕРВІС» на 
інформативно-консультативне обслуговування 
організацій області.

Проводяться семінари з бухгалтерами на-
вчальних закладів області, на яких розглядають-
ся  найбільш актуальні питання  законодавчої 
бази  щодо оподаткування, ведення бухгалтер-
ського обліку. Протягом тривалого часу ревізій-
ною комісією проводяться ревізії в усіх органі-
заціях області,  і Людмила Іллівна бере  активну 
участь  в них. Багато уваги  вона приділяє ка-
дровому потенціалу головних бухгалтерів, до-
стовірності ведення бухгалтерського обліку та 
його  комп’ютеризації.  

Не можна оминути й інших жінок-бухгалтерів. 
Наприклад, Тетяну Лютик. За її плечима  дещо 
менший трудовий стаж. Але й вона, як мовить-
ся, з цифрами на «ти». А все тому, що завжди 
вникає у всі фінансові проблеми, може по кіль-
ка разів звіряти цифри, розуміючи, яка відпо-
відальність на ній!

Руслана Ящук – головний бухгалтер Кіцман-
ської автошколи. Ця жінка, на думку керівництва  
навчального закладу, є не лише відмінним фа-
хівцем, а й напрочуд доброю, порядною люди-
ною, яка уміє знаходити спільну мову зі всіма, 
хто її оточує.

Оксана Груба – опікується фінансовими  
справами Кельменецької автомобільної шко-
ли. За словами її директора Вадима Юр’єва,  не 
було ще випадку, коли б Оксана Анатоліївна до-
пустила якусь помилку у своїй роботі.

– Я завжди можу покластись на неї, – вва-
жає Вадим Юрійович. –  Тому, що знаю: вона 
ніколи не підведе.  Ми її поважаємо не лише 
за професійні якості, а й людські.

А керівник Герцаївської АШ Іван Карауш 
теж не шкодує гарних слів на адресу Надії 
Герман – своєї, як він каже, правої руки: бух-
галтер Герман навіть серед ночі, якщо її роз-
будити, назве вам цифри, інші дані, які від-
дзеркалюють фінансове становище навчаль-
ного закладу.

– Той, хто  вважає  нашу  професію нуд-
ною, той не розуміється на  веденні  бухгал-
терського  обліку  і  звітності, – вважає Людми-
ла Кравченко. – Адже потрібна  максимальна  
уважність, треба знати багато  законодавчих 
та  інструктивних  документів, слідкувати за  
змінами.  Головна  мета  роботи  бухгалтера 
– матеріальне  благополуччя та  процвітання  
колег по роботі!

Жінки, про яких я розповіла, заслуговують 
поваги не лише як відмінні фахівці своєї справи, 
а й як матері своїх дітей,  вірні дружини чоло-
віків, уважні доньки батьків. 

 Користуючись нагодою, хочу   привітати   
усіх жінок  Товариства зі      святом  8  Березня!  
Будьте завжди красивими, ніжними, романтич-
ними. Пам’ятайте  –  поки є іскорка  в  очах, усі 
чоловіки  нашої організації у  ваших ніг. Заси-
найте  і  просинайтесь щасливими! 

 Світлана САВЧУК,
голова ревізійної комісії Чернівецької 

обласної організації ТСО України – 
головний бухгалтер Сторожинецької 

автомобільної школи

Людмила Кравченко

Жінки Чернівецької ОО ТСОУ
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СУДЬБЫ
И если не поймаешь в грудь свинец, 

медаль на грудь получишь «За отвагу»…

До річниці Тсоавіахіму

-Хорошо в пехоте - там в атаку два раза не ходят: в первом  же бою 
или ранят, или спишут «вчистую” - грустно шутили в минувшую 
войну фронтовики. Николай Алексеевич Аничин, провоевав в 
пехоте два года, и в атаку ходил неоднократно, и ранен был не 
один раз. Победу встретил в Чехословакии. В декабре 2015 года 
полковнику в отставке Аничину исполнилось 90 лет.

Осоавиахимовский стрелок
На фронт попал в марте 1943 года, почти 

сразу после школьной скамьи. В родном селе 
Бударка, что в Волчанском районе Харьков-
ской области, активно посещал стрелковый 
кружок Осоавиахима. Стреляя из малокали-
берной винтовки, показывал отменный ре-
зультат. Это обстоятельство и определило 
его военную судьбу – назначили команди-
ром расчета пулемета ДП-34. «Дегтярь» – так 
в просторечии называли «пулемет пехотной 
системы Дегтярева». Было это грозное ору-
жие. Специальные его модификации в тан-
ках, броневиках и на самолетах устанавли-
вали. Немцы свой аналог называли «пилой» 
– мог «спиливать» пехоту противника, что 
называется, под корень. А наши ДП-34 «ко-
сой» называли – под шквалом его очередей 
падали враги, как подкошенные. Обслужива-
ли грозное оружие два бойца. Второй номер 
по возрасту в отцы годился. Этот штрих го-
ворит о том, что еще в юношеском возрасте 
представал Коля человеком основательным 
и ответственным.

1 мая 1943 года красноармеец Аничин 
дал присягу на верность рабоче-крестьян-
ской власти. И сразу пошел в бой. Ситуация 
складывалась очень напряженная, враг на-

седал, а рядовые 
и  командиры – 
все из недавне-
го  п о п о л н е н и я , 
не обстрелянные. 
Смелости много, а 
военного умения 
маловато. Но оста-
вить позицию без 
приказа, убежать, 
спрятаться – та-
кого и в голову не 
приходило. А во-

круг разрывы, предсмертные стоны, хрипы. 
Какому-то бойцу ногу оторвало, он кричит 
страшно, но отвлечься от стрельбы нельзя: 
враг наступает. Вот эта сосредоточенность 
на выполнении своей роли в этом страшном 
действе и помогла не дрогнуть, не струсить. И 
мысль одна: если убьют – убьют, а если ранят, 
то чтоб не тяжело, без увечья. Главное – в плен 
не попасть. Впрочем, обе воюющие стороны 
пулеметчиков, снайперов и огнеметчиков не 
жаловали и если захватывали, то уничтожали, 
как правило, сразу, что называется непосред-
ственно на рабочем месте.

Ведь что людьми на войне движет: любовь 
к Отечеству и ненависть к врагу. На перечис-
ленной категории вымещали злобу с особой 
жестокостью, тем самым мстили за погибших 
боевых товарищей-побратимов, как принято 
сейчас говорить. Особенно жалко было де-
вушек-санитарок хоронить, а гибло их мно-
го. Лежат они рядком перед погребением, а 
бойцов слезы злости душат. Вот так и воевали 
– любили и ненавидели, мстили и прощали.

В сентябре 1943 года при форсировании 
Днепра в районе Верхнеднепровска ранило. 
После госпиталя опять на фронт. За мужество 
и храбрость при освобождении Кировограда 
получил свою первую медаль «За отвагу». Вто-

рой такой же знак солдатской доблести ему 
вручили в начале 1945 года за бой на терри-
тории Венгрии.

Сестры-словачки  
и братья-славяне

Гнали фашистов вовсю, а они огрызались 
и при первой возможности пытались контр-
атаковать. Но воевать наши к тому времени 
научились, людей берегли. Вот и в сраже-
нии за освобождение столицы Словакии – 
Братиславы, встретив упорное сопроти-
вление и предвидя возможную контратаку, 
перешли к обороне. Но не успели толком 
окопаться – стрелковые ячейки и на по-
лметра еще не углубили, как немцы при по-
ддержке танков пошли на позиции наших во-
инов. Видимо, хлебнув шнапса, подбадривая 
себя криками «Хайль Гитлер!», – вспоминает 
ветеран, – пошли фашисты в полный рост. 
Три танка впереди, между ними гренадеры – 
так немцы пехоту называли – еще два чуть 
поодаль. Поливали их пулеметчики изряд-
но, выстрелили почти весь боезапас – три 
магазина, и в одном из танков их позицию 
засекли. Как раз в момент, когда Николай 
менял диск, танковый снаряд и разорвал-
ся вблизи окопчика. Второй номер убит, 
а командира в ногу ранило, да еще и зем-
лей присыпало. Это и спасло. Очухался, а 
немцы уже через него перешагивают, при-
няв за мертвого. Следом за ними, лязгая гу-
сеницами – танк. Обвалив еще земельки на 
бойца, пополз дальше.

Стрельба стихла. Наступила ночь. Услышал 
голоса: «Товарищи, кто есть тут живой? Мы 
словаки, ваши есть близко!» Николай подал 
голос. Подошли три совсем еще девчушки-
словачки, стали помогать подняться. Коле 
даже неловко было за свое беспомощное 
состояние (не забывайте, ему еще и 20 не 

исполнилось). Собрал силы, выпрямился и, 
покачиваясь, пошел за провожатыми.

Устойчивой линии фронта не было. Немцы, 
прорвавшись, ушли в нужном им направле-
нии, и Николай вскоре оказался в располо-
жении своего полка. Подлечился и снова в 
бой. Воевал отважно и самоотверженно, сви-
детельство тому – третья медаль «За отвагу», 
полученная незадолго до конца войны.

На календаре – начало мая 1945 года. Вес-
на напоминала о себе запахами сирени, со-
знание будоражила мысль – да неужто всем 
бедам конец?! В такой атмос-
фере особенно тяжело было 
терять друзей-товарищей. Но 
вот пришло известие  – По-
беда! Радость и ликование 
необыкновенные. Стреляли в 
воздух все кто мог и из чего мог. 
А 13 мая их подняли по тревоге. 
Власовцы, члены вооруженного 
формирования перешедших на 
сторону немцев бывших граж-
дан СССР, попытались пробить-
ся к союзникам-американцам и 
уже им сдаться в плен. Видимо, 
они были их числа тех, кто по-
ддержал восстание чехов, на-

чавшееся в Праге накануне 9-го мая. Органи-
зовало его правительство президента Чехос-
ловакии Бенеша, эмигрировавшего с началом 
немецкой оккупации в Англию.

Но когда стало известно, что союзники 
Красной Армии, согласно ялтинским догово-
ренностям остановившись в Западной Чехии 
на линии Пльзень-Карловы Вары, дальше не 
пойдут, руководство буржуазной Чехосло-
вакии дало команду сопротивление нацис-
там прекратить. Эсэсовцы (а они составляли 
большинство немецкого гарнизона) быстро 

оставшиеся оча-
ги сопротивления 
подавили, а воины 
Русской освобо-
дительной армии 
(РОА) генерала Вла-
сова, поняв, что не 
будет им прощения 
ни от немцев, ни от 
наших, направились 
к американцам.

- О к о л о  т р е х 
тысяч скопилось 
их в лесочке,  – 
вспоминает Нико-
лай А лексеевич. 
– Выбрав, как им 
показалось, подхо-
дящий момент, ри-
нулись на прорыв. 
Но понес ли по-
т е р и ,  и  п о р ы в 
наступательный у 
них быстро угас. 
Окружили мы их, 
разоружили, согна-
ли в балочку. Поли-
тработники запре-
ти ли под ходить 
близко, вступать в 
разговоры. Держа 
окруженных под 

прицелом своего пулемета, мысленно зада-
вал им Николай вопрос: «Как же это так про-
изошло, что вы, братья-славяне, против сво-
их воевать решились?» Не гадал, не думал, 
что по прошествии многих лет, уже в свете 
событий наших дней будет он, впрочем как 
и многие, задавать себе этот вопрос, и как 
многие, также не находить ответа.

На запорожской земле

После Победы 849-й стрелковый полк, в 
котором сержант Аничин прошел дорогами 
войны, вернулся в Майкоп Краснодарского 
края. По окончании Калининградского во-
енного училища был произведен в офицеры 
и служил в системе военкоматов Запорожья 
до 1974 года, работал в партийно-советских 
органах.

Обзавелся семьей. Уже и дочка стала 
пенсионеркой, есть сын и внук. Недав-
но в музее боевой славы 20-й школы об-
ластного центра отмечали юбилей Нико-
лая Алексеевича. Символично, что в числе 
многочисленных поздравителей вручил 
цветы и подарок юбиляру и председатель 
обкома ОСОУ капитан первого ранга Игорь 
Павлей – руководитель организации, дав-
шей в свое время первые военные знания 
отважному воину.

Выступление детских творческих коллек-
тивов школы и вокального ансамбля ветера-
нов «Поющая эскадрилья» создали радушную 
атмосферу, придали встрече колорит солдат-
ского привала.

Среди множества государственных на-
град офицера самые дорогие – три меда-
ли «За отвагу» и одна «За боевые заслуги». 
Заслуженные кровью и потом скромные сол-
датские награды сами за себя говорят – ге-
ройски воевал, был смел, отважен и в бою 
себя не жалел. Честь ему за это и почет от 
всех нас, для кого он мирную, свободную 
жизнь завоевал.

Виктор АРМЯНОВСКИЙ
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Актуально

І ЗНОВУ РЕФОРМА…
Чергова реформа системи підготовки водіїв викликає 
чимало запитань у тих, хто працює в цій царині. Зі сво-
їми роздумами з цього питання до управління освіт-
ньої діяльності ЦК ТСОУ звернулась Ганна ПОСТИКА

Пос тик а Ганна Георгіївна – 
помічник голови Миколаївської 
о б л а с н о ї  о р г а н і з а ц і ї  з 
е к о н о м і ч н о ї  р о б о т и  т а 

підготовки кадрів. Відповідає за своєчасне 
відкриття та продовження ліцензій на-
вчальним закладам, надає практичну 
допомогу підвідомчим організаціям по 
проведенню атестації. Здійснює контроль 
за організацією навчального процесу, 
виконанням учбових планів та програм 
підготовки кадрів, веденням документації 
в навчальних закладах. 

В Украине проходит очередная реформа 
системы обучения, подготовки и переподго-
товки водителей – видимо, далеко не послед-
няя. И мы почему-то вновь идем своим соб-
ственным путем, не оглядываясь на мировой 
опыт. В настоящее время система обучения 
водителей в Украине несовершенна, поэтому 
нам нужны другие взгляды, другие подходы 
к ней. Необходимо добиться того, чтобы ни 
одно существенное решение, ни один нор-
мативный акт, направленный на реформи-
рование системы подготовки водителей, не 
принимались без открытого обсуждения с 
общественными организациями и образо-
вательными учреждениями, работающими 
в этой области.

Если попытаться образно представить 
причины возникновения аварий, то полу-
чится такая картина: если в различных фак-
торах, влияющих на безопасность дорожного 
движения, одновременно образуются слабые 
места, это приводит к ДТП. Такими фактора-
ми являются:

• состояние дорог

• состояние транспортного средства
• прогноз опасных ситуаций
• действия водителя
•   умение выходить из опасных, рискован-

ных ситуаций.
Таким образом, три из них относятся к 

человеческому фактору. То есть к тому, на 
что возможно оказать влияние в процессе 
подготовки или переподготовки. Именно по-
этому Европейским транспортным советом 
безопасности проблема улучшения качества 
подготовки водителей поставлена на первое 
место среди стратегических задач повышения 
безопасности дорожного движения. Назрела 
необходимость и нам это понять…

Сегодня готовится проект Закона Украины 
«О дорожном движении». Коротко хочу оста-
новиться на некоторых его пунктах:

– Ст.  73 п.1 «після проходження 
теоретичної підготовки в індивідуальному по-
рядку або  в закладі освіти…».  Не насторажи-
вает ли  вас    понятие   «в  індивідуальному 
порядку»?  Ведь из этого  вытекает несколько 
проблем.  Первая   заключается  в  том,  что  
за  подготовку  водителей  не  определена  
ответственность. В Европе исключается такая 
норма как «самоподготовка», а  в  Германии  
вообще  запрещена. Но нельзя не отметить и 
положительные  моменты. Я  думаю,  правиль-
но сказано в проекте Закона, что необходимо  
воспитывать  будущих  водителей  с  детства. 
Нужно  ввести  Правила  дорожного  движе-
ния   как  предмет   уже  в  детские  садики,  
чтобы  человек  с  малых  лет  знал,  что  это  
большая  ответственность.  

 – Ст. 73 п.2 противоречит ст. 72 п. 2  «на-
в ч а н н я  г р о м а -
дян  цьому Зако-
ну та набуття ними 
необхідних нави-
чок для здобуття 
професій «водій 
а в т о т р а н с п о р -
тних засобів» … 
здійснює ться за 
відповідними дер-
жавними стандар-
тами  ПТО». Но ведь  
подготовка по про-

фессии уже подразумевает  подготовку по 
государственными стандартам профессио-
нального обучения, которые утверждены 
приказом МОН.  Проблема наших автошкол 
в том, что им приходится «изворачиваться» 
между  образовательными программами и 
программой, утвержденной постановлением 
Кабмина Украины от 02.03.2010 года.    

Разберемся, например, с количеством ча-
сов. Большая часть автошкол считает, что не-
обходимо увеличить количество времени, 
отведенного на изучение теории. Об инди-
видуальной подготовке я вообще умалчиваю. 
Вновь идем своим путем, не оглядываясь на 
мировой опыт, где многие страны пошли пу-
тем не реформирования, а повышения эффек-
тивности действующей системы. Здесь рас-
пространена модель поэтапного получения 
водительского удостоверения. Суть этой ин-
новации в том, что начинающий водитель не 
сразу получает полноценные документы на 
право управления. Ему необходимо пройти 
несколько ступеней обучения, набраться 
опыта. А в первый год вождения на него на-
лагают ряд ограничений (по скорости, по 
перевозке пассажиров, по движению в тем-
ное время суток и т. д.). Некоторые страны 
пошли по пути введения второй фазы обу-
чения как обязательной. 

Второй проблемой является плохая под-
готовка педагогических кадров, отсутствует 
система подготовки преподавателей, а осо-
бенно – инструкторов. При приеме на работу 
нет гарантий, что этот человек сам является 
хорошим водителем. У нас в стране нет кон-
троля квалификации водителя. Так называе-

мая «аттестация», которую получают в Депар-
таменте ГАИ – это только «формальное под-
тверждение» квалификации педагога.

В Европе же для того, чтобы получить «ко-
рочку» инструктора, нужно пройти специаль-
ное обучение на очных курсах – от 154 часов 
в Латвии до двух лет в Норвегии. В Венгрии и 
странах Скандинавии «инструктор по вожде-
нию» – специальность, которую получают в 
технических университетах. В любом случае 
по окончании учебы необходимо сдавать эк-
замены, после чего допустят к работе с людь-
ми. А затем придется регулярно проходить 
курсы повышения квалификации, подтверж-
дая свой уровень: в Венгрии, например, еже-
годно, а в странах Балтии – раз в пять лет.

Также назрела необходимость создания 
принципиально новой методики приема ква-
лификационных экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами. Определен-
ным требованиям должны соответствовать и 
сами экзаменаторы. В большинстве европей-
ских государств экзамены принимают специ-
ально подготовленные гражданские сотруд-
ники местных подразделений министерства 
транспорта, в Германии – специалисты ком-
паний TÜV или DECRA. Причем все экзаме-
наторы должны пройти трехуровневый курс 
обучения (он продолжается, в среднем, год) 
и получить диплом, который затем нужно ре-
гулярно подтверждать.

Во время проведения квалификационного 
экзамена на право управления автомобилем 
основным фактором в определении уровня 
подготовки кандидата в водители является 
профессионализм экзаменатора. Поэтому при 
разработке новой целостной системы норма-
тивно-методической документации необхо-
димо ввести профессию – «экзаменатор по 
вождению транспортных средств» и создать 
систему подготовки, повышения квалифика-
ции и аттестации экзаменаторов.

Одним из видов контроля качества обу-
чения есть государственная аттестация учеб-
ных заведений. Постановлением Кабмина от 
12.02.1996 года № 200 определено, что госу-
дарственная аттестация является основной 
формой государственного контроля за дея-
тельностью учебных заведений независимо 
от их подчиненности, типов и форм собствен-
ности. При этом главным заданием ее должна 
быть экспертиза качества усвоения образо-
вательных программ обучающимися, анализ 
результатов текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, а 
также итоговой оценки выпускников.

Положительные тенденции проведения 
аттестации имеются в учебных заведениях 
Николаевской областной организации ОСОУ 
– с 2003 года 11 из них повторно прошли ат-
тестацию, одно впервые аттестовалось. На 
сегодняшний день аттестация учебных за-

ведений продол-
жается, вместе с 
департаментом об-
разования разра-
ботан и согласован 
график ее прохож-
дения. Аттестация 
будет проводиться 
в несколько этапов. 
Можно сделать вы-
вод, что большин-
с т в о  а в т о ш к о л 
ОСОУ думает все-
таки о качестве подготовки, ведь именно за 
аттестованными учебными заведениями есть 
перспектива дальнейшего развития в наше 
трудное время. 

Важно учесть и то, что в соответствии с 
действующим законодательством по оформ-
лению документов об образовании только 
аттестованные учреждения будут в течение 
2016 года введены в «общую государственную 
электронную базу по вопросам образования» 
и получат право на выдачу документов об об-
разовании государственного образца. Более 
того, руководствуясь  письмом МОН Украины 
от 25.11.2015 года № 1/9-565, мы можем на-
бирать группы из учеников общеобразова-
тельных школ. 

Хочу также поделиться своими личными 
взглядами на отдельные практические  аспек-
ты подготовки водителей. Во-первых, необ-
ходимо разрабатывать программу обучения 
индивидуально с каждым учеником, учитывая 
его умения и навыки. Ведь кто-то приходит в 
автошколу, не умея даже запустить двигатель, 
а другие уже достаточно хорошо умеют во-
дить автомобиль и идут туда лишь для того, 
чтобы получить водительское удостоверение.

Наука располагает широким спектром ме-
тодов исследования личности. Поэтому перед 
началом обучения необходимо провести те-
стирование ученика, составить его психологи-
ческий портрет, определить степень надежно-
сти будущего водителя. Это является необхо-
димым условием профессионального отбора 
и дает возможность учитывать особенности 
потенциальных водителей на всех этапах ор-
ганизации образовательного процесса.

Второй этап – сам процесс обучения. Для 
сравнения, в Германии средняя продолжи-
тельность обучения вождению водителей ка-
тегории «В» составляет 40-50 часов. Предусма-
тривается вождение на загородных дорогах 
(5 часов), на автомагистрали (3 часа), в темное 
время суток (3 часа), а также вождение в тех 
местах, где чаще всего совершаются дорож-
но-транспортные происшествия. В среднем 
подготовка водителя категории «В» длится 
2-3 месяца. Очень интересно дела обстоят с 
принятием экзамена: в Германии практиче-
ская часть его проводится на дороге в реаль-

ных условиях, длится 45 минут для категории 
«В», 60 – для  «А», 75 – для «С», в Швеции  –  45 
минут («В»). Положительная оценка, которая 
получена на теоретическом экзамене, дей-
ствительна три года. Теоретический экзамен 
проводится по билетам, которые, в зависи-
мости от страны и категории, содержат от 30 
до 70 вопросов.

Практический экзамен проводится в ре-
альных дорожных условиях, причем марш-
рут доводится кандидату непосредственно 
перед началом экзамена. В процессе движе-
ния экзаменатор не вправе давать какие-либо 
указания – таким образом проверяется еще 
и умение кандидата следовать по заданному 
маршруту.

После успешно сданного экзамена выда-
ется временное водительское удостоверение. 
Срок его действия составляет 2 года. Если в те-
чение этого времени начинающим водителем 
не было допущено грубых нарушений правил 
дорожного движения, в том числе повлекших 
за собой возникновение дорожно-транспорт-
ного происшествия, водительское удостове-
рение будет заменено на постоянное. Если 
были, снова выдается временное удостове-
рение на 2 года. В течение этого времени во-
дителю необходимо посетить специальный 
семинар, посвященный пропаганде безопас-
ности дорожного движения. Такая система не 
только позволяет выделить водителей, склон-
ных к систематическому нарушению правил 
дорожного движения, но и обеспечить регу-
лярное обновление знаний о законодатель-
стве в области дорожного движения. Таким 
образом, подобные семинары можно рассма-
тривать в качестве элемента дополнительной 
подготовки водителей транспортных средств.

Хочу пожелать всем нам, чтобы в сфере 
подготовки водителей сложилась такая си-
стема, при которой автошколы тратят свое 
время и силы не на борьбу с очередными 
распоряжениями и постановлениями, а на 
повышение качества образовательного про-
цесса, на применение современных техно-
логий обучения для того, чтобы аварий по 
причине человеческого фактора в конечном 
итоге было меньше.

И я уверена, что только объединив наши 
усилия мы сможем этого добиться!



ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНИ
За часів колишнього СРСР Україна не мала власних наго-

род: були  тільки почесні звання «Народний артист Україн-
ської РСР», «Народний художник Української РСР», «Народ-
ний архітектор Української РСР» та 26 почесних звань катего-
рії «Заслужений», Почесна Грамота і Грамота Президії Верхо-
вної Ради Української РСР.

Присуджувалися також Державні премії Української РСР в 
галузі науки і техніки та за видатні досягнення у праці і науко-
во-технічній творчості,  а також  імені Т. Г. Шевченка в галузі 
літератури, журналістики і мистецтва та з архітектури.

З проголошенням Україною незалежності до Конститу-
ції внесли норму, згідно з якою Президент України отримав 
право засновувати  президентські відзнаки і нагороджува-
ти ними. 

Це, зокрема, Почесна відзнака Президента України і від-
знаки Президента України «За мужність» і Хрест «За муж-
ність», які у 1996 році були замінені новими відзнаками Пре-
зидента України — орденами «За заслуги» та «За мужність».

Були також запроваджені відзнаки Президента України 
«Іменна вогнепальна зброя», «Орден Богдана Хмельницько-
го», «Орден князя Ярослава Мудрого»,  медалі «За військову 
службу Україні»,  «За бездоганну службу», «Орден княгині 
Ольги»,  «Герой України» (з врученням ордена «Золота Зірка» 
або ордена Держави, Почесна Грамота Президента України 
за активну благодійницьку діяльність у гуманітарній сфері, 
почесне звання «Заслужений лісівник України», медаль «За-
хиснику Вітчизни», почесне звання «Заслужений працівник 
соціальної сфери України».

16 березня 2000 року Верховна Рада України прийняла за-
кон «Про державні нагороди України», після чого відзнаки Пре-
зидента України стали окремими державними нагородами, 
втративши свій попередній статус.

Державні нагороди України  - вища форма відзначення 
громадян України за видатні заслуги у розвитку економіки, на-
уки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні кон-
ституційних прав і свобод людини, державному будівництві та 
громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною. Згідно 
зі статтею 106 Конституції України,  нагороджує державними на-
городами Президент України.

Державну нагороду  може отримати будь-який громадя-
нин України, а також громадяни іноземних держав за осо-
бисті заслуги перед Україною. Нагородження здійснюється 

указами глави держави, а нагородженому вручається дер-
жавна нагорода та документ, що посвідчує нагородження 
нею. 

Вже після  прийняття зазначеного закону парламент встано-
вив декілька нових державних нагород, зокрема,  ордени Сво-
боди, Героїв Небесної Сотні, Данила Галицького, «За доблесну 
шахтарську працю», медаль «За врятоване життя», почесні зван-
ня «Народний вчитель України», «Заслужений гірник України», 
«Заслужений метролог України», «Заслужений працівник вете-
ринарної медицини України», «Заслужений працівник фармації 
України», «Заслужений працівник цивільного захисту України», 
«Заслужений працівник туризму України». «Мати-героїня», Дер-
жавні премії України імені Олександра Довженка та в галузі 
освіти.

Звання Герой України
Засноване 23 серпня 1998 року. Присвоюється громадянам України за ге-

ройський вчинок – з врученням ордену «Золота Зірка»  або визначні трудові 
досягнення – з врученням ордена Держави. 

26 листопада 1998 року  за «самовіддане служіння науці, визначні досягнення 
в галузі зварювання та спеціальної електрометалургії, що сприяли визнанню й 
утвердженню авторитету вітчизняної науки у світі», відзнакою Президента Укра-
їни «Герой України» з врученням ордена Держави першим було нагороджено 
академіка Бориса Патона – президента Національної академії наук України. 

21 серпня 1999 року за особисту мужність і героїзм, виявлені під час про-
ведення льотних випробувань нової авіаційної техніки, відзнакою Президента 
України   «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» першим було на-
городжено льотчика-випробовувача Олександра Галуненка.

На 14 жовтня 2015 року число Героїв сягнуло 416 чоловік: 157 з них нагоро-
джено орденом «Золота Зірка», 259— орденом Держави. 272 особи отримали 
це високе звання  за життя та 144 посмертно.

Орден Свободи 
 Заснований 10 квітня 2008 року. Державна нагорода України, встановлена для відзна-

чення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності 
України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних 
та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Орден Свободи є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та осо-
би без громадянства. 

Орден Героїв Небесної Сотні
Заснований 1 липня 2014 року. Перше нагородження – 27 листопада 2014 року.
Державна нагорода для відзначення громадян   за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конститу-

ційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, 
самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності (листопад 2013 року— лютий 2014 
року), інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету і  територіальної цілісності України»

Орден «За мужність» I, II, III ступеню 
 Заснований 21 серпня 1996 року. Нагороджуються військовослуж-

бовці,  працівники правоохоронних органів та інші особи за особисті 
мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цін-
ностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі 
зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, гро-
мадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Ним, як і  орденом Богдана Хмельницького, найбільше нагороджено офіцерів та сол-
датів, які відстоюють сьогодні суверенітет і територіальну цілісність України.

Орден княгині Ольги I, II, III ступеню
Заснований 15 серпня 1997 року. 

Перше нагородження відбу-
лося 18 серпня 1997 року.

Для відзначення жінок за 
визначні заслуги в держав-
ній, виробничій, громадській,  
освітянській, культурній та ін-
ших сферах суспільного жит-
тя. 

Орден Данила Галицького
Заснований  20 лютого 2003 року. Для нагоро-

дження військовослужбовців Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань, утворених 
відповідно до чинного законодавства, Держав-
ної спеціальної служби транспорту, державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації України, а також державних службовців за 
значний особистий внесок у розбудову України, 
сумлінне та бездоганне служіння Україні. 

Орден «За заслуги» I, II, III ступеню
Заснований 22 вересня 1996 року. Для відзначення видатних заслуг 

громадян в економічній, науковій соціально-культурній, військовій, 
державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності.

Орден Богдана Хмельницького
 Заснований 3 травня 1995 року. Ним нагороджуються 

громадяни України за особливі заслуги у захисті державного 
суверенітету, територіальної цілісності,  зміцненні оборо-
ноздатності та безпеки України. Орден має  I, II, III ступені. 

Є найбільш поширеною нагородою серед військовос-
лужбовців – учасників антитерористичної операції.

Орден князя Ярослава Мудрого I, II, III, IV, V ступеню 
Заснований 23 серпня 1995 року. Нагороджуються громадяни 

за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівни-
цтва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку еко-
номіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за 
визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.

З дня  заснування у 1995 році  був вищим орденом України для 
її громадян, іноземців та осіб без громадянства. З 1998-го для гро-
мадян України найвищою нагородою є звання Герой України, для 
іноземців та осіб без громадянства орден князя Ярослава Мудрого 
продовжував залишатися вищим орденом України до заснування у 
2008-му ордену Свободи. Нагородження орденом князя Ярослава 
Мудрого наступного ступеня можливе не раніш як через 3 роки 
після нагородження орденом попереднього ступеня

За 24 роки існування незалежної Української держави її нагороди отримали десятки тисяч громадян. Як правило, це дійсно люди заслужені, які своєю працею сприяють розбудові країни і суспільства, зміцнюють її авторитет на міжнародній арені
Серед нагороджених чимало громадян, які за екстремальних обставин проявили мужність, врятували життя іншим. З початку неоголошеної війни Росії проти України тисячі солдатів та офіцерів Українського війська відзначені орденами і медалями, близько 20 воякам  присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка.
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СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ

Династія авіамоделістів
Микита Леонідов, захопившись, як і 

його дід, батько й дядько авіамодель-
ним спортом, став чемпіоном  Європи 
і України, значно перевершивши їхні 
спортивні досягнення

Прогулюючись  зі старшим  сином Ва-
лерієм містом, Микола Григорович, який 
на той час працював на одному з підпри-
ємств Харкова, помітив хлопчаків, що за-
пускали моделі літаків. Зупинившись, во-
ни милувались цим видовищем хвилин 
десять.

Після цього, незважаючи на дорослий 
вік, почав відвідувати  гурток, де, як сьогод-
ні зізнається, дуже швидко опанував ремес-
ло авіамоделювання. А незабаром вже сам 
заснував при заводі гурток, куди першим 
записав, звісно, Валерія. А за ним – Сашка, 
молодшого  сина.  

– Заняття проходили надзвичайно ціка-
во, і я відвідував  їх з великим задоволен-
ням – значно більшим, ніж шкільні уроки, 
– посміхається Олександр Миколайович. 
– Згодом почав виступати на змаганнях, за-
хищаючи спортивну честь району, міста. Ви-
сокими результатами похвалитись не можу, 
але на чемпіонатах України призові місця 
мені все ж діставалися.

Коли сину Микиті виповнилося 10 років, 
він, розглядаючи спортивні трофеї батька, 
теж зацікавився авіамоделізмом. Проте на 
сімейній раді вирішили, що хлопчина пови-
нен сам вирішити яким видом спорту йому 
займатись.

– Хочу бути  як дідусь, тато і дядько, – за-
явив він, коли ті поцікавились його думкою. 
– Майструватиму моделі і запускатиму їх у 
небо. А коли виросту, то будуватиму літаки 
– великі-великі…

Олександр Миколайович, зважаючи 
на досвід, набутий під керівництвом бать-

ка, вирі-
шив за-
йматись 
з сином 
с а м о -
тужки. І 
організу-
вав такий 
собі міні-

гурток, який, окрім Микити, відвідували 
ще два його однокласники – Володимир 
Іванченко і Руслан Остапенко. Не вдавати-
мемось до усіх подробиць «навчально-ви-
робничого процесу», а скажемо лише, що 
Леонідов-молодший  своїми успіхами змал-
ку приємно дивував своїх родичів.

– Майбутній чемпіон підростає, – не те 
серйозно, не те жартома казав дідусь Ми-
кола Григорович. – Дивись, своїми досяг-
неннями ще й нас обжене!

Слова ці виявилися пророчими:  ще під-
літком Микита   виступав  на багатьох пре-
стижних змаганнях. Зокрема, на етапах Куб-
ку світу, України, міжнародних чемпіонатах. 
Та найбільш урожайним на призи виявився 
минулий, 2015 рік: на чемпіонаті Європи з 
авіамодельного спорту юнак посів перше 
місце.  До речі, поєдинок  з росіянином, 
який теж претендував на перемогу, він ви-
грав з величезним відривом. 

Захоплення з самого дитинства авіа-
моделізмом визначило подальший шлях 
обох Леонідових: старший, Валерій,  закін-
чив Харківське вище військове авіаційно-
інженерне училище льочиків і проходив 
службу у частинах Військово-Повітряних 
сил СРСР. Його племінник  Микита є сьо-
годні студентом-другокурсником Харків-
ського авіаційного університету. І хтозна, 

можливо, мине небагато часу і він, вже як 
інженер, працюватиме над виготовленням 
українських літаків – і великих, і малих, ре-
алізуючи свої дитячі мрії.  

 «І досі  зберігаю свою  
першу  модель…»

 Авіамодельним спортом Олександр 
захопився у 16 років, що, на його думку, 
трохи запізно. Проте згаяний час надолу-
жив успіхами. Втім, про все по порядку.

  У Жовтневому районі міста Харкова, де 
проживала сім’я Осовиків, знаходилася стан-
ція «Юних техніків», під дахом якої працював 
і авіамодельний гурток. Чому вибір упав са-
ме на нього, чоловік і досі не може пояснити.

 – Мабуть, подобалося майструвати, – ка-
же він. – З викладачами  дуже поталанило: 
Олександр Володимирович Дерев’янко і 
Геннадій Петрович Байдалінов у наше на-
вчання вкладали свої душі, наче перед ни-
ми були  рідні діти. Про їхній професіона-
лізм, педагогічну майстерність свідчить хо-
ча б той факт, що чимало їхніх вихованців 
досягли значних висот у цьому виді спорту. 
На жаль, Геннадія Петровича вже немає се-
ред нас, але ми, його колишні підопічні, за-
вжди згадуємо цю людину добрим словом. 

 В старших класах Сашко змагався у кла-
сі кордових швидкісних моделей. На пер-
ших у його житті  змаганнях, де він виступав 
за свій Жовтневий район, посів призове 
місце! Радощам хлопчини не було меж: він 
зрозумів, що свій вибір зробив правиль-
но. І ще з більшим ентузіазмом відвідував 
гурток, набираючись і теоретичних знань, 
і практичних навичок.

 По закінченні школи навчався у про-
фесійно-технічному училищі, опановуючи 
спеціальність слюсара-інструментальника. 
Занять спортом не полишав, вступивши зго-
дом і до Харківського авіаційного інституту, 

де ще з більшим завзяттям займався улю-
бленим видом спорту.

 Сьогодні Олександр Осовик – приват-
ний підприємець, і вільного часу у нього 
обмаль. Але, незважаючи на зайнятість,  не 
полишає  авіамоделізму. Більш того, актив-
но виступає на престижних міжнародних 
першостях. Наприклад, у Бєлграді, де про-
ходив чемпіонат Європи, команда укра-
їнських спортсменів у складі Олександра  
Осовика, Валерія Белікова і  Олександра 
Гордієнка посіла почесне третє місце, ледь-
ледь «не дотягнувши» до другого. На чем-
піонаті світу 2012 року, який проходив у 
Болгарії,  в особистому заліку він виборов 
«бронзу»,  а на Кубках світу тричі – «срібло».

 Минулого року наша команда, до якої, 
окрім Олександра і Валерія Белікова, увій-
шов Юрій Бондаренко, виборола «бронзу». 
Слід зауважити, що минулорічна боротьба 
авіамоделістів була не просто напруженою, 
а й навіть запеклою: до сонячної Болгарії 
з’їхалися багато відомих  спортсменів.

 Дружина Ольга, коли чоловік на змаган-
нях, тримає за нього кулаки, з нетерпінням 
очікуючи виступу і телефонного дзвінка.

 – Я не є спортсменкою, але хвилююсь 
за Сашка не менше, аніж він сам перед ви-
ступом, – каже жінка. – Тому і вболіваємо за 
нього разом з донькою Катею. І як за чоло-
віка й батька, і як за представника України, 
спортивну честь якої він захищає.

«Армія не завадила моєму                 
захопленню…»

 Батько Сергійка трудився на заводі, 
який спеціалізувався на випуску авіацій-
ної продукції. Інженером. Тож коли син 
підріс і постало питання у який гурток 
його «прилаштувати», аби не байдику-
вав, Віктор Дмитрович запропонував 
авіамодельний. Син погодився.

 – Я не хотів засмучувати тата і тому не став 
перечити, – каже  Сергій. – Час, що минув від-
тоді, підтвердив правильність такого  вибору: 
авіамоделізм став справою усього мого жит-
тя, я навіть не уявляю себе поза ним. 

 Гурток, який відвідував хлопчина, пра-
цював при Вінницькому Палаці піонерів. А 
викладачем був Семен Верх – людина неор-

динарна, справжній енту-
зіаст справи:  міг годинами 
розповідати  не лише про 
авіамодельний спорт, а й 
про авіацію загалом. Са-
ме від нього Сергій почув 
багато цікавого про Сергія 
Корольова, Юрія Гагаріна, 
інших космонавтів. На їх-
ню теоретичну і практичну 
підготовку як спортсменів 
ці розповіді, звичайно, не 

вплинули, але значно розширили круго-
зір хлопчаків, які  слухали їх, затамувавши 
подих. До речі, деякі з них по закінченні 
школи поступили до військово-авіаційних 
училищ, Київського і Харківського авіацій-
них інститутів!

Навчаючись у старших класах, Сергій 
вже виступав як на   на першостях міста, 
так і України. А у 1986 році  став «самим 
крутим» хлопцем не лише школи, а й усього 
міста над Бугом: на чемпіонаті СРСР, який 
проходив у Єревані,  серед юніорів у кла-
сі «кордові пілотажні моделі» посів перше 
місце. Тож вдома його зустрічали як націо-
нального героя!...

 Та юнак не заспокоївся на досягнутому, 
розуміючи: для подальших успіхів потрібні 
постійні тренування, наполегливість і воля 
до перемоги. Тому у вільний час, прихо-
пивши модель, поспішав на тренування, 
а не до кінотеатру чи на дискотеку разом 
з друзями.

 Коли призвали до лав Радянської Армії, 
служити випало  при Центральному спор-
тивному клубі Київського військового окру-
гу. Там, за словами Сергія Солом’яникова, 
продовжував займатись  улюбленою спра-
вою – авіамоделізмом. Виступав на бага-
тьох першостях ЗС СРСР, виборюючи призо-
ві місця. Коли «єдиний і могутній» розпався 
і постала незалежна Україна, службу про-

довжив у її Збройних Силах. Географія ви-
ступів розширилася:  почав їздити на чем-
піонати світу і Європи, етапи Кубку світу.  
На одному з них, який проходив у Італії, за-
воював 1 місце, обійшовши багатьох імени-
тих спортсменів. А минулого, 2015 року, на 
чемпіонаті Європи у Болгарії в командному 
заліку – разом з братами  Юрієм і Андрієм 
Яценками – теж виборов 1 місце.

Сьогодні Сергій Солом’яников – цивіль-
на людина: після того, як зняв погони, за-
ймається підприємницькою діяльністю. Та 
свого захоплення, як бачимо, не полишає. 
У якості тренера – дружина Ольга, якій лю-
бов до цього виду спорту він і прищепив.

 – Оля, знаючи всі тонкощі, спостерігає  
за моїми діями, фіксуючи  помилки, – каже 
спортсмен. – А потім ми проводимо розбір 
польотів, що неабияк допомагає філігран-
ному відшліфуванню майстерності.

 Коли проти України розпочалася так 
звана гібридна війна, прапорщика запасу 
Сергія Солом’яникова призвали до Україн-
ського війська. В районі, де безпосередньо 
відбуваються бойові дії, він не був, але все 
ж приніс користь рідній країні: проходив 
службу у полку, який забезпечував зв’язком 
командування АТО з керівництвом  Мініс-
терства оборони та держави.

Сергій ЗЯТЬЄВ

Від редакції
Герої цих публікацій, інші їхні ко-
леги,  котрі займаються приклад-
ними видами спорту, на всі зма-
гання   їздять власним коштом. А 
вони, як правило, не вирізняють-
ся статками.  Наприклад, Сергій 
Солом’яников тривалий час мав 
хоч і незначну, але все ж фінансо-
ву  підтримку з боку Вінницької об-
ласної організації ТСО України. Та 
сьогодні  вони не в змозі підтри-
мувати його. Тож для поїздки до 
Болгарії, де разом зі своїми това-
ришами виграли золото, довелося 
відкладати гроші цілий рік. 
Він вдячний президенту Націо-

нальної федерації авіамодельно-
го спорту України Володимиру 
Крамаренку, який і в наш непро-
стий час намагається вишукува-
ти кошти і хоч якось допомогти 
спортсменам.
 На наш погляд, держава могла б, 
попри всі труднощі, надавати фі-
нансову підтримку  тим спортсме-
нам, завдяки перемогам яких у сто-
лицях країн Європи піднімається 
Український прапор, а про нашу кра-
їну знають не лише завдяки Шев-
ченку-футболісту і Чорнобиль-
ській катастрофі та війні на Дон-
басі. Адже це, за великим рахунком, 
не такі вже й астрономічні суми.

Микола Леонідов

Микита Леонідов

Олександр Леонідов

Сергій Солом’яников

Олександр Осовик
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Людина серед людей 

«З КЕРІВНИКОМ НАМ ПОТАЛАНИЛО…»
Директор Сарненського районного спортивно-технічного клубу, що на Рівненщині, 
Сергій Лось багато зробив для зміцнення його матеріально-технічної бази. Але в 
центрі уваги Сергія Володимировича насамперед люди, з якими він працює

Сьогодні без патріотів  
не обійтись…

15 травня 1944 року, коли ще гриміла, 
відкочуючись на Захід,  Друга світова війна, 
була створена Сарненська районна органі-
зація Тсоаваіахіму. Відтоді минуло понад 70 
років.  Не переповідатимемо  добрі спра-
ви, зроблені сарненськими оборонцями, 
а розповімо про її сьогодення.

– Одним із головних напрямків нашої 
роботи є військово-патріотичне вихован-
ня, – говорить  Сергій Лось.  – Це особливо 
актуально сьогодні, коли проти нас триває 
неоголошена війна,  і сотні  земляків від-
стоюють нашу свободу зі зброєю в руках. 
До того ж в Україні відновлено призов на 
строкову службу,  і чимало школярів не-
забаром поповнять лави Збройних Сил, 
Національної гвардії та інших військових 
формувань.

 В цій роботі активну участь беруть усі 
34 первинні осередки району. Тісно співп-
рацюємо з місцевими органами влади, 
громадськими організаціями.  

Гордістю сарненських  
оборонців

є районний спортивно-технічний клуб, 
яким керує вже згадуваний Сергій Лось. 
За 24 роки нашої незалежності в його сті-
нах підготовлено тисячі водіїв як для еко-
номіки країни, так і для потреб армії.

Інколи доводиться чути нарікання на 
труднощі, через які стало важче працю-
вати. Дійсно, інфляція, «стрибки» долара, 
відсутність у більшості пересічних грома-

дян грошей не сприяють ритмічній робо-
ті подібних закладів. Але, разом з тим, на 
прикладі цього РСТК можна переконатись, 
що не так все безнадійно, як декому зда-
ється. Втім, про все по порядку.

Якщо говорити про матеріально-техніч-
ну базу, то на сьогоднішній день тут є 15 
автомобілів, 3 мотоцикли і 2 мопеди. Всі 
вони  справні  і будь-якої миті  готові вийти 
на маршрут. Окрім придбання транспорт-
них засобів і підтримання їх у відмінному 
технічному стані, керівник клубу  дбає і 
про навчально-матеріальну базу. Останнім 
часом придбали нові комп’ютери, копію-
вальну техніку, мультимедійний проектор, 
тренажер для підготовки водіїв. Клас, що 
тривалий час не використовувався, пере-
обладнано під аудиторію, де слухачі вивча-
ють правила дорожнього руху з викорис-
танням комп’ютерної техніки. Також відре-
монтували навчальні класи і кабінети, хол, 
реконструювали ґанок біля адміністратив-
ного корпусу, проводиться реконструкція 
гаражних воріт, покрівлі.

– Зароблені гроші намагаємось вико-
ристовувати з розумом, – говорить голо-
вний бухгалтер  Людмила Тітечко. – Не 
можна жити одним днем – потрібно ду-
мати і про завтрашній, мати певний запас 
міцності. Лише так можна гідно протистоя-
ти тим фінансово-економічним викликам, 
які маємо сьогодні.

Головний скарб –  
люди

Коли, спілкуючись із Сергієм Лосем, 
просиш розповісти про справи навчаль-
ного закладу, він  переводить розмову на 
колектив, яким керує. 

– Всі мої колеги є професіоналами ви-
щого ґатунку, з ве-
ликим досвідом 
роботи, такими, 
що ніколи не під-
ведуть, – говорить 
Сергій Володими-
рович. – Я просто 
не уявляю себе 
як директора без 
цих людей і дуже 
вдячний їм. Всі во-
ни різні за віком, 
у п о д о б а н н я м и , 
але про жодного  
не можу сказати 

поганого слова як про людину чи профе-
сіонала.

Олександр Чиж, викладач, вищу осві-
ту здобував в Українській державній ака-
демії водного господарства, де, до речі, 
навчався і сам Лось. Окрім диплому, має 
водійське посвідчення, яке дає право на 
керування транспортними засобами…12 
видів!..

Його колега Віктор Параниця теж закін-
чив цей виш, але трудовий стаж   вимірю-
ється лише 5 роками. За словами Віктора 
Григоровича, у його становленні  допо-
магали і Віктор Чиж, і Олег Мірковець.   За 
відгуками слухачів, навчальний матеріал 
вони подають у зрозумілій формі, уміючи  
донести до них суть того чи іншого пред-
мету, за потреби можуть по кілька разів 
роз’яснювати одну і ту ж проблему, зага-
лом вирізняються толерантним ставлен-
ням до своїх підопічних.

Добрим словом згадують тут і майстрів 
виробничого навчання водінню Віктора 
Лапугу та  Анатолія Білотіла, які є, за від-
гуками колег, справжніми фанатами своєї 
справи, завжди готовими підставити пле-
че допомоги. До речі, Віктор Іванович в 
юні роки займався  у гуртку картингістів, 
який діяв при Сарненському районному 
спортивно-технічному клубі. Отримавши 
кваліфікацію техніка-механіка, прийшов 
працювати сюди.

– Наші наставники бачать в нас рівно-
правних партнерів, а не якихось неуків:  
не пригадаю випадку, коли б підвищу-
вали  голос, – говорить Володимир Ва-
лянок, який минулого року у стінах клу-
бу опановував водійське ремесло. – То-
му усім своїм знайомим, які збираються 
придбати автомобіль, я раджу пройти 

навчання саме тут, на власному досвіді 
переконавшись, що у цьому закладі да-
ють відмінні теоретичні знання і прак-
тичні навички.

– Це вам може підтвердити будь-хто з 
тих, хто навчався, – приєднується до роз-
мови його товариш Анатолій Річняк. 

Кожен водій знає: якими б відмінними 
не були теоретичні знання, але без прак-
тичних навичок їх замало, щоб стати учас-
ником дорожнього руху. За інформацією 
колишньої ДАЇ, саме їх відсутність є одні-
єю з основних причин скоєння дорожньо-
транспортних пригод, які щороку відби-
рають тисячі людських життів. Це чудово 
розуміють у Сарнах.

– Наші майстри виробничого навчання 
водінню автомобіля є відмінними профе-
сіоналами, які дуже відповідально став-
ляться до своєї роботи, – каже Сергій Лось.

Микола Тушаковський – один з них: йо-
го тут називають «самим ветеранистим ве-
тераном». І це не дивно, бо Микола Сергі-
йович, закінчивши Львівський автодорож-
ний технікум, має вже 40 років трудового 
стажу. Він тривалий час очолював цей за-
клад, і Сергій Лось вважає його своїм учите-
лем, у якого  набирався уміння працювати 
з людьми, професійного досвіду. Втім, Ми-
кола Сергійович і сьогодні ніколи й нікому 
не відмовляє у добрій пораді чи конкрет-
ній допомозі, якщо того вимагає ситуація.

У Сергія Жигули, Валерія Царенка, 
Олександра Микосянчика, Олексія Но-
вака досвід роботи менший, але  вони теж 
вирізняються професійною підготовкою, 
сумлінним ставленням до роботи, бажан-
ням передати свої знання, досвід слуха-
чам. Сарни – місто провінційне. Але, тим 
не менш, тут готують водіїв у двох учи-
лищах, автошколі, навчальному комбіна-
ті та у приватній фірмі. Проте і за такої 
конкуренції бажаючих навчатись саме у 
районному спортивно-технічному клу-
бі вистачає.

Добро повертається  
сторицею

Буваючи у Сарненському РСТК і спілку-
ючись з людьми, які тут працюють, завжди 
чую гарні відгуки про його керівника. Спо-
чатку не надавав їм значення, вважаючи, 
що вони є такими собі черговими комплі-
ментами директору, намаганням догоди-
ти йому. Та згодом переконався, що до-
брі слова про Сергія Лося щирі, йдуть від 
усієї душі. 

І заслужив він їх насамперед своїм сум-
лінним виконанням службових обовязків, 
завдяки чому, як висловився одних з ви-
кладачів, люди впевнені у завтрашньому 
дні. Сьогодні, зважаючи на реальності, які 

нас оточують, подібні зізнання рідко по-
чуєш. Коли я попросив  співрозмовника 
«розшифрувати» цю фразу, він сказав:

– Сергій Володимирович зумів так на-
лагодити роботу, що наш заклад не ви-
живає за теперішніх  надскладних умов, а 
живе повноцінним життям: навчально-ма-
теріальна база час від часу оновлюється, 
бажаючих опанувати водійську науку ви-
стачає. А коли так, то і ми не сидимо без 
роботи, не йдемо у вимушені відпустки, а 
працюємо і отримуємо за це зарплатню, 
маючи  за що утримувати свої родини.

Спілкувався не раз і з самим Сергієм Ло-
сем. І був приємно вражений, що він знає 
про всі проблеми своїх колег і  завжди на-
магається хоч якось допомогти. Коли мо-
рально, а коли й матеріально. І люди ці-
нують таке ставлення до них. Ось один з 
прикладів того, як керівник повинен дбати 
про підлеглих.

Тривалий час підвальне приміщення  
не використовувалося. Тож один з   колег  
запропонував відремонтувати його  і зда-
ти в оренду, мовляв, матимемо «дивіден-
ди». Та Сергій Лось 
не погодився з та-
кою пропозицією, 
і незабаром підвал 
перетворили… у 
світлу, умебльова-
ну кімнату відпо-
чинку для праців-
ників РСТК! Тепер 
викладачі, майстри 
у вільну від робо-
ти хвилину можуть 
тут відпочити, ви-
пити філіжанку ка-

ви. Ті з них, хто живе 
в навколишніх селах, 
мають змогу розігрі-
ти їжу чи навіть при-
готувати обід.

 За розпоряджен-
ням директора тут за-
мінили систему опа-
лення в навчальному 
і адміністративному 

корпусах, що дозволяє більш ефективно і 
дешевше використовувати теплову енер-
гію, реконструювати і облаштувати гара-
жі, де збергігають транспортні засоби. Най-
більше, звичайно, задоволені майстри: від-
тепер у них немає «собачого холоду», і їм 
комфортніше проводити технічне обслуго-
вування автівок.

Директор Сарненського районного 
спортивно-технічного клубу повний 
енергії, творчих планів, спрямованих 
насамперед на створення комфортних 
умов для роботи колективу. Він розу-
міє, що саме  піклування про людей, які 
його оточують, є запорукою успішного 
виконання статутних завдань.

 Василь РУДИКА



Колектив Українського інституту національної пам'яті виготовив 
і подарував сьогоднішнім захисникам України збірку плакатів, які 
відображають історію нашого війська

НАШІ СОЛДАТИ МАЮТЬ ЗНАТИ ІСТОРІЮ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

Вона сягає тих стародавніх часів, 
коли тодішні мешканці зе-
мель сучасної України вперше 
змушені були взятися за зброю. 

Вся історія державності України  тісно 
пов'язана з утворенням і розвитком тих 
чи інших військових формувань, які забез-
печували державний лад, захист та безпе-
ку громадян як від зовнішньої агресії, так 
і від внутрішніх дестабілізуючих факторів.

Українці, на жаль, погано знають свою 
історію. Особливо представники старших 
поколінь, народжені і виховані за часів ра-
дянської влади. Адже тоді правда про на-
ше минуле була дозованою: що нам потріб-
но знати, а що ні – вирішували в кабінетах 
ЦК КПРС. Її ідеологи. Значні періоди історії 
взагалі переписувались під чергового пар-
тійного «вождя».

Втім, і сьогоднішні вояки не надто обі-
знані з подіями, які відбувалися на теренах 
України і учасниками яких були їхні далекі 
пращури. Щоб у цьому переконатись, до-
статньо поспілкуватись з сержантами чи 
навіть лейтенантами будь-якого військо-
вого формування.

Сьогодні проти Української держави ве-
деться неоголошена війна, а її інформацій-
ний простір заповнений різними інсину-
аціями, які спотворюють наше історичне 
минуле. Зважаючи на таку ситуацію, ко-
лектив Українського інституту національ-

ної пам'яті реалізував проект «Воїн. Історія 
Українського війська». Він складається з 24 
постерів про історію української армії від 
Київської Русі до сьогодення. На плакатах  
вояки зображені в українських одностроях 
усіх часів і з тією зброєю, якою тоді корис-
тувалися. Всі знімки супроводжуються ін-
формацією про військові підрозділи того 
часу. Отже кожен, не байдужий до істо-
рії України та її війська солдат чи офіцер, 
матиме змогу хоча б поверхово дізнатись 
про витоки сьогоднішніх Збройних Сил.

Комплект також містить інформаційні 
матеріали, які розповідають по кожному 
періоду про тип військової організації, чи-
сельність і озброєння війська, методи во-
єнного мистецтва та найвизначніші битви.

– Одним з головних елементів  ре-
форм, які сьогодні проводяться в наших 
Збройних Силах, повинно стати  відро-
дження українських військових тради-
цій, – вважає голова  Українського ін-
ституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович. – Дуже важливо, щоб ті укра-
їнці, котрі захищають сьогодні українську 
землю, розуміли, що вони є продовжува-
чами справи тих, хто боронив нашу країну 
протягом попередніх століть. Ці історичні 
матеріали та їх візуалізація потрібні для 
відродження  серед вояків української 
військової традиції, перетворення нашої 
армії у дійсно українську. Російське вій-

сько у нинішній війні може перемогти не 
пострадянська, а саме українська армія.

Ми переконані, що, нарешті, у кожній 
військовій частині, у кожному військовому 
навчальному закладі висітимуть не пор-
трети Щорса та інших діячів, які боролися 
проти власного народу, а саме тих, хто від-
стоював українську державність протягом 
століть. І саме на їхніх прикладах вихову-
ватиметься вся країна. 

Наклад у 10 тисяч примірників комп-
лектів буде передано у військові частини. 
Під час їх презентації, яка відбулася напе-
редодні чергової річниці бою під Крутами, 
Володимир Михайлович назвав цю подію 
символічною.

– Російська, радянська і тепер знову 
російська пропаганда переконувала укра-
їнців, що вони – народ лінивий, миролюб-
ний, самі «гречкосії». Це неправда. Укра-
їнці – справжній народ-військо, – зазна-
чив історик, співробітник інституту Сергій 
Громенко. –  Проект “Воїн. Історія україн-
ського війська“ має на меті ознайомити із 
українськими військовими традиціями.

Залишається додати, що в реалізації за-
значеного проекту брали активну участь 
Анна Сенік (фото), Микола Балабан (істо-
рична реконструкція), Василь Павлов, Сер-
гій Громенко, Володимир В’ятрович (тек-
сти),  Богдан Завітій (редактор).

  Олег ДАЦЮК

УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПАМ’ЯТІ
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СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ З БУКОВИНИ
В первинних організаціях Товариства

ЮЗЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
1962 року народження, освіта вища, вчитель фізичного виховання, інспектор-методист 
управління освіти Хотинської РДА, вчитель предмету «Захист Вітчизни», голова 
методичного об'єднання учителів з цього фаху за сумісництвом

Все життя цієї чудової людини, 
справжнього патріота України, 
пов'язане з найшляхетнішою 
справою в світі – вихован-

ням підростаючого покоління. І хоча за 
своїм фахом йому належить насамперед 
піклуватися про фізичне загартування 
дитини, прищеплення їй навичок здоро-
вого образу життя, він не забуває і про 
духовне здоров'я своїх вихованців. Адже 
патріотами не народжуються, впевнений 
Володимир Іванович, їх виховують. Тому 
й пов'язав свою професійну діяльність з 
активною роботу в Товаристві сприяння 
обороні України. Майже два десятиріччя 
він беззмінно очолює первинну органі-
зацію ТСО України в Хотинській гімназії, 
чотири рази поспіль обираєтьсяся чле-
ном районного комітету. Оборонці регіону 
вдруге обрали його до вищого керівного 
органу району – Бюро РК ТСОУ.

Володимир Юзько не тільки сам успіш-
но організовує виховну роботу в своїй 
гімназії, але й надає дієву методичну та 
практичну допомогу очільникам первин-
них організацій інших навчальних закла-
дів району з питань оборонно-масової 

роботи, розвитку  технічних і прикладних 
видів спорту, проведення спортивних 
змагань та інших заходів. 

Головний акцент у своїй роботї він ста-
вить саме на  патріотичному вихованні 
підростаючого покоління в усіх первин-
них організаціях ТСО України району. 
Гімназія завжди була і є  одним з найкра-
щих первинних осередків району,  збірні 
команди  учнів під його керівництвом 
на спортивних змаганнях шкіл займають 
призові місця як в області, так і на  пер-
шість України. У 2012 і 2013 роках його 
команда  на обласних змаганнях «Зірни-
ця» виборола  перше місце, а на Всеукра-
їнських змаганнях відповідно посіла дру-
ге та третє. Протягом пяти років поспіль 
команда гімназії ставала призером тре-
тього етапу Всеукраїнського фестивалю 
«Нащадки козацької слави», а у 2009 році 
представляла Буковину  у фінальній час-
тині цих змагань.

Володимир Іванович підтримує тісний 
зв’язок з командуванням Каменець-По-
дільского та Чернівецького гарнізонів. 
Вихованці гімназії постійно відвідують 
військові частини, знайомляться зі служ-
бою і побутом військовослужбовців. 

Юзько В.І. в цей складний для Украї-
ни час проводить велику волонтерську 

роботу: розгорнув активну діяльність у 
своїй первинній організації  та районі по 
збору харчів і коштів,  сам забезпечує до-
ставку зібраного захисникам Вітчизни, які 
боронять нас від ворога, у  Донецьку та 
Луганську  області.

Він користується  заслуженим автори-
тетом і повагою серед членів Товариства 
району та вчителів предмету «Захист Ві-
тчизни»,  бере активну участь в масових 
заходах, які проводяться в районі та об-
ласті з питань патріотичного виховання 
підростаючого покоління.

У голови первинної організації ТСО 
України є чому навчитися. З нагоди 
70-річчя визволення України від нацист-
ських окупантів обласним комітетом було 
надруковано плакат, присвячений досві-
ду роботи керівника первинного осеред-
ку з патріотичного виховання молоді, під-
готовки її до праці і оборони.  

Саме про таких як Володимир Івано-
вич ЮЗЬКО сказав Голова Товариства Ві-
ктор Тімченко: 

– Це справжні патріоти незалежної 
України, віддані своїй справі люди, які 
присвятили своє життя служінню Ві-
тчизни!

Олег ДАЦЮК
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В осередках Товариства

«МАЙБУТНІЙ СОЛДАТ  МАЄ ЗНАТИ, ЩО ВІН ЗАХИЩАТИМЕ 
СВІЙ ДІМ, А НЕ ПРОСТО АБСТРАКТНУ ТЕРИТОРІЮ…»
Сьогодні практично всі організації, навчальні заклади Товариства 
сприяння обороні України надають посильну допомогу Українському 
війську, яке боронитьУкраїну. Кам'янець-Подільська об’єднана 
райміськорганізація ТСО України є однією із них

Останнім часом ми переживаємо 
нелегкі часи, – говорить Во-
лодимир Демченко, дирек-
тор Кам'янець-Подільської 

автомобільної школи, член бюро облас-
ного комітету Хмельницької обласної 
організації Товариства сприяння обороні 
України, яку очолює досвідчений керівник, 
полковник у відставці Петро Шубін. – Але, 
незважаючи на всі труднощі, робимо 
все, що в наших силах, для моральної і 
матеріальної підтримки наших вояків – 
учасників антитерористичної операції. 

За ініціативою Володимира Миколайо-
вича  його колеги перерахували бійцям, 
котрі сьогодні відстоюють територіальну 
цілісність і державний суверенітет України,  
свою одноденну зарплатню. 

Керівники первинних оборонних ор-
ганізацій, які діють в навчальних закла-
дах, організували збір  продуктів харчу-
вання, засобів гігієни, які теж відправили 
в район проведення антитерористичної 
операції. При цьому за їхньою ініціати-
вою учні  сплели сітки, які допомагати-
муть  маскуватись від ворога, написали 
листи  землякам, які передали  разом з 
гуманітарним вантажем. Цими листами 
солдати особливо дорожать: вони, за їх-
німи ж словами, допомагають морально 
у найскрутніші хвилини. Тому і носять їх 
при собі.

– Я віддав армійській службі майже 
тридцять років життя і завжди з великою 

повагою ставлюся до людей в погонах, – 
каже Володимир Миколайович. – Осо-
бливо сьогодні, коли саме український 
солдат зупинив ворога. До речі, наш пра-
цівник Володимир Костюченко теж був 
призваний до лав Збройних Сил і брав 
участь у бойових діях. 

В багатьох куточках України активісти, 
у тому числі і нашого Товариства, долучи-
лися до підготовки громадян до оборони 
своєї землі. Вони, зокрема, проводять з 
ними заняття, під час яких ті отримують 
елементарні навички поводження зі збро-
єю. За ініціативою Володимира Демченка 
його колеги організували на військовому 
полігоні, неподалік міста,  стрільби. В них 
взяли участь близько 100 жителів міста і 
району, які виявили бажання у якості до-
бровольців відправитись на Донбас. Звіс-
но, що великими професіоналами вони не 
стали, проте ази поводження з автоматом 

Калашникова, пістолетом Макарова  все 
ж отримали.

Розповідаючи про день сьогоднішній 
Кам'янець-Подільської автошколи, не мож-
на оминути і вчорашній.  Адже  лише за ча-
сів незалежності для Збройних Сил Укра-
їни тут підготували  понад 500 високок-
валіфікованих водіїв. Могли б це робити і 
сьогодні, але свого часу Міноборони від-
мовилося від цієї послуги. Сподіваємось, 
що взаємовигідна співпраця з військовим 
відомством буде відновлена. До недавньо-
го часу наші Збройні Сили бездумно ско-
рочувалися, а  сьогодні їх чисельність ста-
новить близько 250 тисяч. Зважаючи на 
проголошені Президентом України – Вер-
ховним Головнокомандувачем ЗС України 
приорітети, основним з яких є зміцнення 
Українського війська, готові працювати на 
обороноздатність країни. Для цього у нас 
є і відмінна матеріально-технічна база, і 
добре підготовлені у професійному сен-
сі викладачі та майстри виробничого на-
вчання водінню.

Працівники автошколи щорічно беруть 
участь в обласних і республіканських зма-
ганнях з фігурної їзди. Наприклад, майстер 
виробничого навчання водіння Анатолій 
Духнов неодноразово виборював призові 
місця. Проводяться автопробіги, присвяче-
ні знаменним   датам – перемозі у Другій 
світовій війні, визволенню Хмельницько-
лї області і нашого району від нацистів. В 
такі дні відбувається  покладання вінків і 

квітів до пам’ятників загиблих воїнів з за-
лученням ветеранів війни, молоді міста 
та району.  

Головою Кам'янець-Подільської об’єд-
наної райміськорганізації ТСО України 
є  полковник у відставці Олександр Гру-
шанський. Він розуміє всю важливість 
виховання майбутніх захисників краї-
ни. Особливо сьогодні. Зважаючи на це, 
кам'янець-подільські оборонці, більшість 
яких офіцери запасу чи у відставці, є час-
тими гостями у школах, інших навчальних 
закладах. Виступаючи перед молоддю, во-
ни на історичних фактах переконливо до-
водять: український народ завжди, ще з 
часів сивої давнини, прагнув мати влас-
ну державу, почуватися у ній господарем.

Члени оборонного Товариства за-
гальноосвітніх навчальних закладів міс-
та над Смотричем беруть активну участь 
в упорядженні меморіалів, пам'ятників, 
братських могил захисників Вітчизни. У 
2015 р. силами Центру розмінування МО 
України, який дислокується у Кам’янці-
Подільському, відкрито меморіал пам' яті 
героїв АТО. Один із фраг ментів, який закла-
дений у цей пам'ятний знак, привезений із 
самого Маріуполя – як відгомін страшних 
подій на сході. Відтак   кам'янчани отри-
мали можливість вшановувати  тих, хто, 
виконуючи свій громадянський обов'язок, 
залишився живим, і тих, хто загинув. На 
відкритті пам’ятника були присутні члени 
бюро Кам'янець-Подільської об'єднаної 
райміської організаці.

Разом із допризовною молоддю міста 
та району, Кам’янець-Подільським легіо-
ном Січових стрільців  проведено  благо-
дійну  акцію "А   ми тую козацькую славу 
збережемо", присвячену сьогоднішнім за-
хисникам східних рубежів країни. На неї 
запросили як вояків – учасників антите-
рористичної операції, так і тих, кому ще 

належить викону-
вати свій конститу-
ційний обов'язок. 
Живе спілкування 
з людьми, які про-
йшли гартуван-
ня вогнем, не раз 
заглядаючи у вічі 
смерті, нічим не 
можна замінити. 

– Я, звичайно, 
багато читав про 
те, що відбуваєть-
ся на Донбасі, але 
від хлопців, які 
встигли повоюва-
ти, дізнався багато нового, – говорить Юр-
ко Асамчук. – Тепер більше розумію важ-
ливість тієї справи, яку вони там роблять.

– Мені довелося вперше в житті спіл-
куватись з людьми, обпаленими війною, – 
приєднується до розмови Юля Савчук. – 
Жоден з них не вип’ячував своїх подвигів. 
Не розповідав якихось «страшилок». Але 
було зрозуміло, що їм довелося там пере-
жити! Серед хлопців, які завітали на цей 
захід, були і герої-кіборги.

Минулого року міськрайонною орга-
нізацією ТСОУ започатковано  змагання з 
кульової стрільби. Команди, які беруть в 
них участь, згодом  виступають на першо-
стях області та України. І, слід зауважити, 
непогано виступають. Нашою опорою у 
проведенні заходів військово-патріотич-
ного спрямування є офіцери запасу, які по 
25-30 років віддали служінню Батьківщи-
ни і як ніхто інший розуміють важливість 
цієї роботи. Зокрема, Еуард Павловський, 
Василь Вергун, викладач місцевого універ-
ситету, керівник секції кульової стрільби 
Олександр Коваль, Фещук Михайло, Олек-
сандр Юр’єв. Незважаючи на поважний 
вік та і підірване здоровя, вони і сьогодні 

є досить енергійними, готовими братись 
за будь-яку справу, якщо вона має дер-
жавну вагу. За їхніми словами, юнаки і ді-
вчата під час зустрічей з учасниками АТО, 
Другої світової із зацікавленістю  слухають 
виступаючих.  Під час такого спілкування 
ветерани військової служби – активісти 
Товариства проводять паралелі між поді-
ями 1941-1945 років і тими, які відбувають-
ся сьогодні на східних кордонах України. 
Зрозуміло, що нині у світі зовсім інша по-
літична ситуація, Україна не входить до 
складу СРСР, а є самостійною державою. 
Та паралелі все ж напрошуються. Адже і 
сьогодні йдеться про збереження нашого 
суверенітету, територіальної цілісності. А 
замість німецьких фашистів на нашу землю 
прийшли російські солдати, які теж вбива-
ють наших синів і доньок. Про це потріб-
но відверто говорити, щоб молодь знала 
якою ціною дістається нам свобода і право 
бути господарями у власній хаті.

Налагодили також і співпрацю з  вій-
ськовим комісаріатом, який очолює під-
полковник Володимир  Возний. Завдяки 
його сприянню  школи Кам’янеччини за-
безпечені навчально-матеріальною базою 
для  проведення занять з предмету «За-
хист Вітчизни». Дякуючи керівництву місь-
крайонної організації Товариства, а також 
народному депутату України Володимиру 
Мельниченку і міському голові  Михайлові 
Сімашкевичу закуплено нав чальні автома-
ти Калашникова. До цієї справи долучився 
і обласний комітет ТСОУ, який надав на-
вчальні магазини, патрони, гранати тощо.

Ми і надалі будемо сумлінно викону-
вати покладені на нас завдання: готу-
вати фахівців як для економіки країни, 
так і для Українського війська,  прище-
плюватимемо підростаючому поколін-
ню справжні цінності.

Йосип ЖІЗІЦЬКИЙ, 
заступник голови Кам’янець– 

Подільської об’єднаної 
райміськорганізації ТСО України

Володимир Демченко
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В організаціях Товариства

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» —
абетка майбутнього воїна

Військово-патріотичному 
вихованню  – бути!

Впродож більш як 20 років існування 
на політичній карті світу незалежної Укра-
їнської держави чомусь вважалося, що їй 
ніхто і ніколи не загрожуватиме. А коли 
так, то і на проблему  виховання партіотич-
но налаштованих громадян мало звертали 
увагу. Та події 2014-2015 років, коли Росія 
спочатку відібрала у нас Крим, а згодом 
вторглася і на Донбас, переконали: нам 
вкрай потрібні молоді люди, виховані на 
справжніх національних цінностях і готові 
захищати рідну землю. Зі зброєю в руках.

 Тож не дивно, що минулого року 
з'явився Указ Президента України «Про 
заходи щодо поліпшення національно-
патріотичного виховання дітей та моло-
ді». Він, зокрема, передбачає забезпечен-
ня системної взаємодії державних органів 
з громадськістю у питаннях, пов'язаних 
національно-визвольними змаганнями 
українців  за незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України. А також  
всебічне сприяння з боку держави про-
веденню Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джу-
ра"), інших заходів, спрямованих на підго-
товку молоді до військової служби.

«Необхідність у подібних заходах 
давно назріла…»

І події на сході країни, і поява згаданого 
Указу змусило чиновників, відповідальних 
за цей напрямок роботи, звернути, наре-
шті, увагу і на предмет «Захист Вітчизни» 
та людей, які його викладають. Не залиши-
лися осторонь і ми, оборонці. 

– Полтавська організація  взяла актив-
ну участь у його проведенні, – розпові-
дає її голова Василь Василенко. –  Рішен-
ня Міносвіти та науки ми сприйняли як 
визнання заслуг  викладачів зазначеного 
предмету у справі військово-патріотично-
го виховання підростаючогоо покоління, 
прищеплення молодим людям справжніх 
цінностей. Особисто я дуже задоволений. 
Адже в багатьох випадках викладачі «За-
хисту Вітчизни» очолюють первинні обо-
ронні осередки, які діють в навчальних 
закладах. 

Не відкриємо таємниці, коли скажемо, 
що до недавнього часу даний предмет вва-
жався другорядним. Принаймні у деяких 
навчальних закладах. Свідченням такого 
ставлення є той факт, що на  вивчення від-
водилось якихось півгодини. На… тиж-
день! При цьому мав здебільшого гума-
нітарну спрямованість. Трагічні події на 
Сході України привернули до нього увагу 
не лише суспільства, а й, як бачимо, чи-
новників від освіти.

 Підготовка до конкурсу  розпочалась 
ще восени 2015-го. Зокрема, на базі Полтав-
ського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградсько-
го. Організаційний комітет  очолив сам рек-
тор Зелюк Віталій Володимирович, а підго-
товкою до проведення керував методист 
предметів фізичної культури і «Захисту Ві-
тчизни»  Кірієнко Микола Іванович, якого 
згодом змінив  Сич Олег Васильович,  та 
завідувачка відділу військово-патріотич-
ного виховання інституту Ещенко Марина 
Миколаївна. При цьому  вони плідно співп-
рацювали з Полтавською оборонною орга-
нізацією. Зокрема як її представник я увій-
шов до складу фахового журі.

Щоб позмагатися за звання кращого 
учителя предмета «Захист Вітчизни», кон-

курсантам довелося пройти кілька етапів 
випробувань.  Перший, відбірковий, від-
бувся  21 грудня 2015 року. На базі вже 
згадуваного  інституту.   Сюди з'їхалися  12 
педагогів  з різних районів та міст нашо-
го краю.  Всі вони пройшли  тестування 
з фаху, презентацію власного досвіду та 
співбесіду з членами  журі. За результата-
ми конкурсних випробувань було обрано 
п’ятірку кращих учителів: Олега Бариша з 
Полтавського міського багатопрофільного 
ліцею №1 ім. І.П. Котляревського, Василя 
Біліченка – представник школи № 2 міста 
Комсомольська, Володимира Луценка з Ве-
ликобагачанської школи,  голову первин-
ної організації Товариства, а також Миколу 
Постольника і Анатолія Савченка – пред-
ставників Новосанжарського та Лохвиць-
кого районів. 

Очний етап конкурсу відбувся напри-
кінці січня поточного року. Цього разу 
випробування  проходили у стінах Пол-
тавської загальноосвітньої школи  № 19.  
Учасники змагалися  у проведенні май-
стер-класу «Я роблю це так…», презен-
тували власні сайти (блоги) та проводи-
ли уроки.

Під час майстер-класу «Я роблю це 
так…» переміг Володимир Луценко, який 
проводив практичне заняття з розбиран-
ня та складання автомата Калашникова. 
Зброю надала Полтавська обласна орга-
нізація  Товариства.

  Олег Бариш під час занять  занять з 
рукопашного бою презентував модуль 
«Блок», який зацікавив усіх конкурсантів 
своєю практичністю та універсальністю. 
Спостерігаючи за презентацією виклада-
чами власних сайтів (блогів), журі переко-
налося  в їхньому професійному підході до 
цього напрямку діяльності.  Проведення 
уроку стало, мабуть,  самим найскладні-
шим випробуванням: про його тему, а та-
кож клас, де він мав відбуватися,  конкур-
санти дізналися лише напередодні. Мето-
дом  жеребкування. Однак слід зауважити, 

що всі вони  гідно 
впорались з цим 
завданням, приєм-
но здивувавши ви-
могливе журі своїм 
професіоналізмом. 
Під час уроків  ви-
користовували не 
лише наочні пла-
кати, а й мульти-
медійну апарату-
ру, поєднуючи свої 
розповіді з  пока-
зом слайдів. 

За сумою на-
браних балів пере-

можцем обласного конкурсу «Учитель ро-
ку-2016» у номінації «Захист Вітчизни» став 
Олег Бариш.   І в цьому є закономірність –  
Олег Миколайович очолює дитячу гро-
мадську організацію «Військо-спортивний 
центр «Воїн», який протягом останніх років 
плідно співпрацює з Полтавською облас-
ною організацією ТСО України. Він бере 
участь у  заходах військово-патріотичного 
виховання підростаючого покоління, а ми, 
оборонці, надаємо клубу «Воїн»   організа-
ційну та матеріальну допомогу. 

Нагородження переможців та лауре-
атів проходило в урочистій обстановці з 
врученням грамот та грошових премій. 
Полтавські оборонці нагородили  Олега 
Миколайовича Бариша пам’ятним призом.

Подяки від Товариства отримали та-
кож Зелюк Віталій Володимирович, го-
лова оргкомітету конкурсу «Учитель ро-
ку-2016» – ректор Полтавського облас-
ного інституту післядипломної освіти ім. 
М.В.Остроградського, Кірієнко Микола 
Іванович, який очолював  журі, Пупченко 
Тетяна Михайлівна – педагог-організатор 
загальноосвітньої школи  № 19. 

Манько Катерині Петрівні, яка керує 
педагогічним колективом  школи  № 19,  
вручили  подарунковий сертифікат на 300 
пострілів з малока-
ліберної гвинтівки  
за якісну підготов-
ку класів, у яких 
проводиться ви-
кладання  пред-
мету «Захист Ві-
тчизни».

Свою розповідь 
про конкурс при 
усьому бажанні не 
можу завершити 
на мажорній ноті. 
Спілкуючись з пе-
дагогами, які ви-
кладають предмет 
«Захист Вітчизни», 

переконався: у цій царині є чимало про-
блем.  Щоб мене краще зрозуміли, зроблю 
невеличкий екскурс у минуле. Люди мого 
покоління добре пам'ятають ті часи, коли 
викладач початкової військової підготов-
ки (так тоді називався цей предмет) мав 
змогу приносити до навчальної аудито-
рії  справжній автомат Калашникова. А ми, 
учні, збирали й розбирали його по десять, 
а то й більше разів. Протягом 45 хвилин. А 
за кілька уроків ми могли впоратись з цим 
завданням за лічені секунди, відпрацював-
ши усі рухи рук до автоматизму. 

З 1992 року ситуація кардинально зміни-
лася. Предмет, на якому молоді люди отри-
мують хоч і незначні, але все ж навички, так 
необхідні при захисті Вітчизни, перетворив-
ся у другорядний. Викладачам катастрофіч-
но бракує відповідної літератури, наочної 
агітації, не кажучи вже про зразки зброї чи 
боєприпасів. Я вже не кажу про військові 
збори, які мої ровесники проходили на ба-
зі військових частин, знайомлячись з жит-
тєдіяльністю воїнів-строковиків. Після цих 
зборів ми вже мали уявлення про армій-
ську службу і не боялись її, як дідько ладана. 

Керівництво Полтавської обласної орга-
нізації  ТСО України розуміє складність сьо-
годнішньої  ситуації  з викладанням пред-
мету «Захист Вітчизни». Тож, зважаючи на 
можливості,   докладає зусиль для вирішен-
ня зазначених проблем. Зокрема, посприя-
ли  у проведенні конкурсу «Учитель року», 
співпрацюємо з департаментом освіти Пол-
тавської облдержадміністрації, обласним 
військовим комісаріатом щодо забезпечен-
ня навчальною зброєю усіх загальноосвіт-
ніх шкіл, професійно-технічних училищ та 
навчальних закладів обласного Товариства. 
Лише спільними зусиллями можна позбу-
тись проблем, які заважають військово-па-
тріотичному вихованню молоді. 

Віктор ВОРОБЙОВ,
заступник голови Полтавської обласної 

організації ТСО України

У червні  1995 року Президент України видав Указ, який передбачає проведення Всеукра-
їнського конкурсу                    «Учитель року». Щороку. В рамках його реалізації  визначають 
кращих викладачів                   історії України, географії, української мови і літератури. А та-
кож інших предметів,             які викладаються в наших загальноосвітніх школах. Захід, про 
який мова, з року в рік                відбувався і на Полтавщині.   

Але особливістю                      конкурсу 2015-го стала – вперше за 20 років його існування –  
номінація предмету                  «Захист Вітчизни».

Переможець конкурсу Олег Бариш
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 Народний депутат України Юрій Шухевич:

НАШІ СТРАЖДАННЯ НЕ БУЛИ ДАРЕМНИМИ…

Мій співрозмовник – Юрій 
Ш у х е в и ч .  С и н  Ро м а н а 
Шухевича –  легендарно-
го головного командира 

Української Повстанської Армії Романа 
Шухевича, який протягом десятиліть не 
корився ні польській владі, ні німецькій, 
ні  радянській. Особливо запеклий опір 
повстанці чинили каральним загонам 
НКВС, які після війни «наводили порядок» 
в Галичині. Він з дитинства пізнав гіркоту 
сирітства, на власному досвіді переконав-
шись у «гуманності» радянської влади. А 
розпочалася наша розмова зі спогадів 
пана Юрія про своє дитинство.

– Наша родина мешкала на території, що 
перебувала у складі Польщі, – говорить Юрій 
Романович. – Сім’я  була дружною, мене всі 
любили. Загалом  у нас панувала атмосфера 
взаємоповаги. Пам’ятаю діда, який,  прино-
сячи додому газети,  розповідав нам  нас про 
події у світі. Нас цікавила насамперед інфор-
мація про Карпатську Україну.

– Про Вашого батька сказано і написа-
но багато. А яким він запам’ятався вам, 
малолітньому хлопчині? 

– Після вбивства польського міністра вну-
трішніх справ тата  ув’язнили.  І я разом зі 
своєю матір’ю Наталею провідував його у 
польській буцегарні. Звісно, що сьогодні, ко-
ли пройшло стільки років,  важко пригадати 

про що саме ми тоді говорили. Але добре 
пам’ятаю, що зустрічав  він нас дуже приві-
тно, притискуючи  мене до себе, а на його 
очах  з’являлися сльози, хоча сентименталь-
ною людиною він не був. 

– А так званий визвольний похід Чер-
воної армії у 1939 році пам’ятаєте?

– Ще й як! Як зараз бачу молоденьких сол-
датів – худих, виснажених,  які проходили 
через наше село. Складалося враження, що 
їх силоміць пригнали сюди.

– А як реагувало на їхню появу місце-
ве населення? Квітами зустрічало, як це 
стверджувала радянська пропаганда?

– У нашому селі ніхто їх квітами не зустрі-
чав, як ніхто і не виказував ворожого став-
лення до червоноармійців. Можливо, в ін-
ших місцях так і було. Адже люди натерпілися 
від польської влади, яка всіляко знущалася 
над українцями, вважаючи нас людьми дру-
гого сорту. Втім, і червоноармійці нікого з 
наших односельчан не ображали. Словом, 
«визвольний похід» розпочинався досить 
цивілізовано. 

– З  боку адміністрацій таборів, де Ви 
тривалий час перебували, не було спроб 
схилити Вас до співробітництва, аби зна-
ти, що відбувається за колючим дротом?..

– Звичайно, що були. Можливо, здамся 
дещо нескромним, але ж вони знали чий я 
син і акцент у своєму прагненні завербувати 
мене робили саме на  цій обставині. Уявляє-
те, як сприйняли б у середовищі повстанців, 
які і після смерті провідника продовжували 
збройну боротьбу, появу мого листа чи ви-
ступ на радіо, у яких би я відрікався від свого 
батька, закликаючи, скажімо, скласти зброю?

– Мабуть, з обуренням…
– Ні. Мене б просто прокляли як віровід-

ступника,  зрадника, що, подібно  Іуді, про-
дався за тридцять срібників. 

– Розкажіть, будь ласка,  хоч трохи про 
своє життя, значна 
частина якого мину-
ла у неволі…

– Після того, як матір 
заарештували, звинува-
тивши в антирадянській 
діяльності, мене відда-
ли до дитячого будин-
ку, що знаходився в 
Чорнобилі, а згодом 
до Донецька. Звідтіля 
мені вдалося втекти, і 
я повернувся на рідну 
Львівщину.

– Як же Вам вдалося дістатися Гали-
чини? 

– Не переповідатиму всіх подробиць того, 
як я добирався до рідної землі, а скажу лише, 
що з часом зустрівся з батьком. Після цього 
поїхав до Донецька, маючи наміри якось за-
брати з дитбудинку і сестру. Та мене там за-
арештували. З цього моменту і розпочалось 
моє «ходіння по тюрмам і таборам».

– Де й коли Ви дізналися про загибель 
батька?

– Коли не стало батька, я знаходився  у 
Львівській тюрмі. Тож мене під конвоєм при-
везли до управління МДБ для складання від-
повідного протоколу. 

– Яка була Ваша реакція, коли Ви по-
бачили тата мертвим? Злякалися?

– Словами важко передати ті почуття, що 
вирували в моєму серці… Але я не злякався. 
Я тоді подумав, що загибель – це не найгір-
ше, що могло статися з ним. Мені на той час 
було всього 17 років, але я вже кілька років 
провів у тюрмі і розумів що це за влада, мені 
не важко було уявити, як у НКВС повелися 
б з Романом Шухевичем – найзаклятішим 
їх ворогом. Над ним там просто знущали-
ся б, батькові потрібно було витерпіти не-
людські муки. Адже відомо, що кати НКВС у 
своїй жорстокості до повстанців мало в чім 
поступалися перед німецьким гестапо. Після 
упізнавання  батька мене знову повернули 
за грати.

– Невже за стільки років Ви жодного 
разу не потрапляли під амністії, які тоді 
оголошувалися?

– Ні. 
– Але врешті решт Вас усе таки звіль-

нили з-під варти…
– Вперше це сталося ще у 1956 році на 

підставі того, що  я був заарештований у не-
повнолітньому віці і відбув у тюрмі 8 років. 

– І як склалося Ваше життя після того, 
як вийшли на волю?

– Поїхав до матері, яка знаходилася у за-
сланні, а потім, коли її звільнили,  поверну-
лися до Львова. Та незабаром моє життя на 
волі скінчилося, бо прокурор рішення про 
звільнення опротестував, мотивуючи це  тим, 
що я син «найзаклятішого ворога радян-
ської влади». Тож довелося  добувати термін 
ув’язнення.  Ну а потім мені ще додали 10 ро-
ків, звинувативши в антирадянській агітації.

– Умови перебування за гратами були, 
мабуть, жахливими?

– Будь-яка тюрма, будь-який табір – це, 
звісно, не санаторій зі всіма витікаючими 
звідси наслідками. Та найтяжче було за ча-
сів Сталіна, коли ставлення до таких як я було 
найбільш жорстоким з боку тюремних ад-
міністрацій, наглядачів. Нас, за великим ра-
хунком, і за людей не вважали.  Після смерті 
тирана режим утримання дещо пом’якшав, 
але ненадовго: ще за Хрущова почали «за-
кручувати гайки».

– Коли Ви зрозуміли, що втрачаєте зір, 
чи не зверталися до адміністрації з про-
ханням надати медичну допомогу?

– Звертався. Але отримав її лише один 
раз, а коли виникла потреба у повторному 
лікуванні, мені в ньому відмовили…

– Коли ж Ви нарешті вийшли на волю?
– У 1983 році мене відправили на заслан-

ня до Сибіру, де я пробув 6 років. Коли його 
термін закінчився,  повернувся до Львова. 
Оскільки так звана перебудова була у роз-
палі, мене ніхто не чіпав…

– Пане Юрію, як Ви, людина, яка про-
тягом десятиліть поневірялася по ра-
дянським таборам, де втратили своє 
здоров’я, не тримаєте у собі зла на весь 
світ? Як це Вам вдалося?

– Знаєте, я людина віруюча. З раннього 
дитинства. Перебуваючи за гратами,  знав: 
рано чи пізно, але ненависна мені і бага-
тьом моїм співвітчизникам радянська вла-
да зникне. Адже трималася  вона виключно 
на штиках НКВС, могутньому репресивному 
апараті, який існував у колишньому Радян-
ському Союзі, та на брехні. Скажу відверто: 
у певній мірі мені навіть шкода тих людей, 
які стільки років переслідували мого бать-
ка, врешті решт вкоротивши йому віку, кіль-
ка десятиліть утримували і мене в неволі. 
Бо вони, самі того не відаючи, були глибоко 
нещасними людьми, яких радянські вожді 
використовували у своїх цілях. Бог, гадаю, з 
часом кожному з нас воздасть по заслугам.

 – Скільки років Ви провели у неволі?
– За гратами –  31 рік і 6 років у засланні…. 
– Ті, хто ініціював і підтримував по-

збавлення Вашого батька звання Герой 
України, кажуть, що у нього руки по  лікті 
в крові невинних людей, мовляв, УПА бо-

ролася не стільки з Радян-
ською владою, скільки з 
населенням, яке не під-
тримувало її політику... 

– Подібні твердження 
я чую майже 70 років і по-
годитись з ними аж ніяк не 
можу. Адже УПА і мій батько 
як головний її командир во-
ював не з мирним  населен-
ням, а з окупантами, тими, 
хто уособлював Радянську 
владу, її репресивну маши-
ну. То була народна війна з 
окупаційним режимом. Ви, мабуть, знаєте, що 
НКВС робив усе можливе для дискредитації 
руху опору. Зокрема, під виглядом «клятих 
бандерівців» кати вбивали людей, ґвалтували 
дівчат і жінок, доходило навіть до того, що ві-
шали ні в чому не винних. І все це робилося, 
повторю, під виглядом вояків УПА!..

То була  війна. А на війні, на жаль, все тра-
пляється, в тому числі і прикрі помилки, які 
коштують людських життів.  Не виключаю, 
що були і жертви з боку населення, в яких 
повинні повстанці. Справа у тім, що серед 
населення було багато завербованих спец-
службами агентів, які виказували їм наші кри-
ївки, зв’язківців тощо. Тож з ними чинили як 
зі своїми ворогами.  А хіба радянські парти-
зани  більш гуманно ставилися до поліцаїв, 
старост, бургомістрів, призначених німець-
кою владою? Але то, за радянською версією, 
були запроданці. А ким в очах повстанців 
були агенти НКВС?..

Якщо навіть сьогодні наші спецслужби ви-
являють чимало запроданців, які працюють 
на Росію, так звані ДНР і ЛНР, то що можна 
говорити про ті часи? Прикро, але в нашій 
історії завжди були зрадники, готові працю-
вати і на найлютішого   ворога...

– Як Ви оцінюєте сьогоднішню політич-
ну, соціальну ситуацію в Україні? 

– Після проголошення Україною неза-
лежності ситуація в ній завжди залишалася 
складною. Як у політичному, так і соціально-
му сенсі. Адже в багатьох українців прижили-
ся мікроби комуністичної зарази і вони, нос-
тальгуючи за «світлим минулим», купувалися 
на солодкі обіцянки покращити життя. При 
цьому значна частина навіть не замислюва-
лась чи реально тим пройдисвітам од полі-
тики, які обіцяли  рай земний, реалізувати 
свої обіцянки.  Тому і віддавали за них  свої 
голоси  на виборах. 

Національне пробудження більшості 
українців відбувалося – принаймні до не-
давнього часу – надто повільно, на відміну, 
скажімо, від литовців чи естонців. Сьогодні 
проти України ведеться так звана гібридна 
війна: на нашій землі перебуває російсько-
терористичне угруповування, озброєне тан-

ками, артилерією, ракетними системами. У 
мене серце кров’ю обливається, коли я чую 
повідомлення про загибель від російських 
«Смерчів» і «Градів» співвітчизників, серед 
яких багато й дітей. 

Але я все ж радий, що  за роки нашої не-
залежності  виросло покоління українців, 
готових проливати кров за свою землю. 
Впевнений: з часом саме вони, люди мужні 
і патріотично налаштовані, визначатимуть 
обличчя Української держави!

– Як Вам, Герою України, сьогодні жи-
веться? Маю на увазі насамперед соці-
альні проблеми. 

– Мені живеться нормально. Маю кварти-
ру у Львові, дружину Лесю, яка доглядає мене, 
пристойну пенсію. Словом, на умови життя не 
скаржусь. Але мені болить, що більшість моїх 
ровесників, які десятки років віддали на благо 
держави, народу, сьогодні ледь зводять кінці 
з кінцями. Так не повинно бути.

– І наостанок, пане Юрію, таке запи-
тання: чи не шкодуєте Ви за молодими 
роками, проведеними в таборах радян-
ської імперії, здоров’ям, загубленим там? 

– Ще не було у моєму житті дня, коли б я 
пошкодував про це.   Я, інші борці за волю 
України страждали не даремно. Навіть у най-
страшніші хвилини життя, коли здавалось, 
що воно ось-ось обірветься,  не розкаював-
ся у своїх вчинках, свято вірив, що правда 
врешті решт переможе. Так воно і сталося: 
маємо свою державу. І її потрібно розбудо-
вувати, бо цього ніхто, окрім нас, не зробить.

 Путінська агресія розкрила очі навіть ба-
гатьом з тих, хто вважав росіян своїми бра-
тами, щиро вірив у безкорисливість Кремля. 
Ми обов’язково переможемо. Так, сьогодні 
дехто не вірить в це, мовляв, нам протисто-
їть могутня Російська імперія, а її лідер ко-
ристується авторитетом майже у 90 відсо-
тків росіян. Але ж радянська імперія була в 
десятки разів сильнішою за російську, про-
те ми добре знаємо і пам’ятаємо яка доля її 
спіткала. Ну а щодо високого рейтингу гос-
подаря Кремля, то він, цей рейтинг, у Сталіна 
і Гітлера був набагато вищий. Гадаю, подібна 
доля спіткає і цього «вождя».

 Інтерв’ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

Юрій Шухевич з батьком Романом
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Славетні імена України

НЕ ЛИШЕ ТУРЕЦЬКІ ФОРТЕЦІ, 
здобували українські козаки під  проводом Петра Конашевича-Сагайдачного, 
який вирізнявся і  умінням воювати, і  особистою хоробрістю

Початок військової кар’єри

Біографія Петра Конашевича-Сагайдачно-
го і досі добре не вивчена істориками. Але 
відомо, що майбутній гетьман народився у 
галицькому селі Кульчиці близько 1570 року. 
Початкову освіту здобував у Самборі, потім 
навчався у Острозькій школі, що на Воли-
ні. Оточення юнака сформувало його пере-
конання та політичні погляди. Насамперед 
як ревного поборника православ’я, який 
усе життя послідовно відстоював права 
та інтереси своєї Церкви. Під час навчан-
ня Сагайдачний написав «Пояснення про 
унію», у якому виступив на захист право-
славної віри. Цей твір було високо оцінено 
сучасниками.

По закінченні навчання Петро переїхав до 
Львова, а згодом – до Києва, де працював до-
машнім вчителем, помічником київського зем-
ського. Близько 1600 року він потрапив на Січ і 
швидко став одним з її лідерів. Тоді йому було 
близько 30 років і, схоже, що він уже мав до-
статній бойовий досвід: брав участь у бороть-
бі з татарами, які здійснювали набіги на при-
кордонні українські землі, і в антипольських 
козацьких виступах. Але справжня слава при-
йшла до нього саме на Січі, й в історію він увій-
шов, насамперед, як отаман і гетьман Війська 
Запорізького, здійснивши чимало успішних по-
ходів на ворога.

 Одним з них став похід на Варну 1606 року, 
коли козаки здобули фортецю, що вважалася 
неприступною. Її штурм завершився знищен-
ням всіх берегових укріплень та турецьких ко-
раблів, які стояли на рейді. При цьому були 
визволені кілька тисяч полонених, а також за-

хоплено значні трофеї та 10 турецьких галер з 
вантажем і командами. 

У серпні 1614 року запорожці на 40 «чайках» 
подалися до берегів Туреччини, захопивши 
Трапезунд і узявши в облогу Синоп, а наступ-
ного, 1615-го, 80 козацьких човнів підійшли 
до Константинополя, спаливши вщент гавані 
Мізевні та Архіокі разом із флотом, що пере-
бував там. Турецький султан послав навздогін 
за козаками цілу флотилію. Проте в морських 
битвах біля острова Зміїний та під Очаковом 
їїї було розгромлено, а козаки взяли в полон 
турецького адмірала Алі-пашу.

Отримання  
гетьманської булави

Влітку 1616 року гетьманом Війська Запо-
різького було проголошено Сагайдачного. Піс-
ля цього він замислив похід на турецьку фор-
тецю Кафу, яка була великим і багатим містом. 
А ще – головним невільничим ринком Криму.

Турки, які ще не оговтались від нещодавньої 
атаки козаків на міста Румелійського узбереж-
жя, не очікували такого швидкого нападу на 
добре укріплену фортецю, що мала міцні обо-
ронні укріплення  – 
13-метрові зовнішні 
стіни завдовжки по-
над 5  кілометрів, а 
гарнізон налічував 
кілька сотень вояків. 
22 липня 1616  року 
Конашевич разом з 
кількома тисячами 
козаків висадилися 
на берег і підійшли 
до воріт Кафи. Відво-

лікши вартових, перебрались через її мури, від-
кривши ворота міста. Раптовим нападом вони 
захопили міську цитадель і взялися звільняти 
християнських невільників. Аби забрати як-
найбільше бранців на свої «чайки», козаки 
викинули чималу частину захопленого до-
бра, тим самим підтвердивши свою обітни-
цю визволяти із неволі християн, яку давали 
перед своїми походами..

Похід на Москву
Головні сили запорожців протягом 20 років 

були спрямовані на боротьбу з Османською 
імперією і Кримським ханством. Польський ко-
роль Сігізмунд був незадоволений, але не пере-
шкоджав діям козаків. На те були свої причини 
і у поляків, і у козаків. Запорожці офіційно не 
відмовлялися від підданства Речі Посполитої, 
оскільки для війни з турками потрібні були про-
довольство, зброя і боєприпаси, які надходили 
з міст, контрольованих польською шляхтою. 
Окрім цього, в разі тотальної війни з Османами, 
яка врешті решт і почалася невдовзі, зупини-
ти їх можна було лише спільними українсько-
польськими силами.

 Польський король, зважаючи на те, що ві-
йна з Московією тривала і йому потрібні були 
союзники, змушений був погодитись на таке 
співіснування. При цьому навіть пішов на по-
ступки, дозволивши збільшити кількість ре-
єстрових козаків, а також визнавши в межах 
Речі Посполитої юридично скасовану право-
славну церкву з її ієрархією та земельними во-
лодіннями.

А ось стосунки з російським царем Михай-
лом Федоровичем у Конашевича-Сагайдачного 
не складалися. Адже Москва, вважаючи поляків 
своїми головними ворогами, заприятелювала з 
турками і кримськими татарами, намагаючись 
залучити їх до війни проти Варшави. А це ста-
вило під удари полчищ султана насамперед 
українські землі. Зважаючи на такий складний 
контекст міжнародних відносин, що склалися 
на той час між Польщею, Росією і українським 
козацтвом, стає зрозумілим спільний похід 
українців і поляків на Москву у 1618 році. 

Королевич Владислав явно переоцінив 
свої сили й, підступивши до мурів міста, не 
лише не зміг ним заволодіти, а й потрапив у 
надзвичайно скрутну ситуацію. На його щас-
тя поруч опинилися українські козаки, які і 
врятували польське військо, вивівши його з 
оточення. Цей епізод відіграв важливу роль у 
подальшому розвитку українсько-польських 
відносин: затятий католик Сигізмунд ІІІ на знак 
подяки Сагайдачному за порятунок сина офі-
ційно затвердив його гетьманом українського 
козацтва. Цим самим він визнав його реальну 
владу над переважною частиною Наддніпрян-
щини. А угода з коронним гетьманом Жолкев-
ським у жовтні 1619 року ще більше зміцнила 
становище Сагайдачного.

 Хотинська битва  
як тріумф козаків

У червні 1621 року, відгукнувшись на про-
хання польського короля, козацьке військо чи-
сельністю понад 40 тисяч  вирушило в похід до 
польської фортеці Хотин, куди вже прямувала 
150-тисячна турецька армія. 

Саме під час Хотинської битви найбільше 
проявився військовий хист гетьмана Сагайдач-
ного. Згідно із польським планом, козацькі вій-
ська тримали оборону долини Дністра. Перші 
незначні сутички розпочались 30 серпня, од-
нак лише 2 вересня почали підходити осно-
вні загони Османа ІІ. Не чекаючи на прибуття 
всіх військ, султан вирішив концентрованим 
ударом розгромити запорізький табір. Проте 
масова атака турецького війська була відбита 
козацькою вогнепальною зброєю та артилері-
єю. Це розлютило султана і він, обіцяючи, що 

нічого не їстиме, допоки не знищать козаків, 
кинув у бій свої добірні війська. 

…Після трьох днів безперервних штурмів 
турецьке командування змушене було взяти 
перепочинок. Зрозумівши, що оборонців Хо-
тина не взяти лобовими атаками, воно вда-
лося до облоги польсько-українських військ. 
Зважаючи на чисельну перевагу турецького 
війська у живій силі та артилерії, Сагайдачний 
приймає рішення розпочати нічну війну, яка 
не лише завдавала значних втрат противнику, 
але й підривала його моральний дух. В ніч з 
18 на 19 вересня 8-тисячне козацьке військо 
вдарило по правому флангу османського табо-
ру. Козаки устигнули винищити декілька тисяч 
ворогів перед тим, як турецькі війська почали 
оговтуватись, а самі повернулись майже без 
жодних втрат.  В ніч з 21 на 22 вересня запо-
рожці знову вирушили на нічну вилазку та вби-
ли щонайменше тисячу ворогів, при цьому їм 
вдалось знищити турецьких головнокоманду-

вачів Черкес-пашу і Тогаднджи-пашу, а великий 
візир Гусейн-паша заледве врятувався втечею. 

Наприкінці вересня між командуванням 
польсько-козацьких і турецько-татарських 
військ почалися переговори про укладення 
миру. Вони закінчилися підписанням угоди 
9 жовтня 1621 року. Вранці 10 жовтня армія 
Османа ІІ покинула свої позиції. За мирною 
угодою сторони домовлялися про відновлен-
ня дипломатичних зв’язків. Кордон між Річчю 
Посполитою та Туреччиною встановлювався по 
річці Дністер, Туреччині і Кримському ханству 
заборонялось здійснювати набіги на українські 
та польські землі, а запорожцям – здійснювати 
походи на Крим і Туреччину.

Хотинська битва 1621 року стала для Са-
гайдачного зенітом його слави як полковод-
ця, який зумів організувати надійну оборону 
козацького табору, що була спроможна витри-
мати інтенсивні артилерійські обстріли проти-
вника. Під час оборони Сагайдачний викорис-
тав тактику концентрованого вогню козацької 
піхоти по наступаючому ворогу. Після того, як 
вогонь вносив розлад у ворожі лави, організо-
вував стрімкі контратаки. 

В боях під Хотином прославлений козаць-
кий ватажок дістав поранення. У важкому стані 

його на возі, наданому королевичем Владисла-
вом, привезли до Києва. Тут він, не підводячись 
з ліжка, прожив ще кілька місяців. Навіть зна-
ходячись у такому важкому становищі, гетьман 
не забував про православ’я: від його імені, від 
усього українського козацтва, міщанства і пра-
вославного духівництва до Варшави на сейм 
вирушила делегація. Її вимогою було скасуван-
ня унії і цілковите визнання Київської митро-
полії. Король погодився піти на це, але сейм 
заблокував прийняття відповідного рішення…

Помер Петро Конашевич-Сагайдачний 
10 квітня 1622 року. Своє особисте майно він 
заповів на потреби Київської і Львівської пра-
вославних братських шкіл, церков і монастирів 
України. Поховали гетьмана у Богоявленсько-
му соборі Київського братського монастиря.

Вшанування пам’яті
На честь Конашевича-Сагайдачного назва-

но вулиці в багатьох містах України, зокрема в 
Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові, Іва-
но-Франківську, Чернівцях, Вінниці.

Сьогодні пам’ятники на честь видатного си-
на українського народу є під Хотином, на його 
батьківщині в селі Кульчиці, де також діє му-
зей, у Києві. У Севастополі теж був пам’ятник, 
але російські окупанти відразу ж, пригадавши, 
мабуть, як їхні предки були биті українськими 
козаками, його демонтували. Сьогодні він зна-
ходиться у Харкові...

Ім’я Сагайдачного носять Національна ака-
демія сухопутних військ, Київська державна 
академія водного транспорту та Запорізький ін-
ститут МАУП. 4 липня 1993 року до складу ВМС 
України увійшов фрегат «Гетьман Сагайдачний», 
який став  флагманом наших Морських Сил.

Підготував Олег ДАЦЮК

А Й РОСІЙСЬКІ МІСТА
Українська земля народила багато талановитих поетів і письменників, 
співаків і композиторів,  космонавтів і ракетобудівників. А ще були 
в нашій історії знані полководці,  чиї імена змушували тремтіти 
ворогів. Петро Конашевич-Сагайдачний – один з них.  В історію він 
увійшов як полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового 
козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі, організатор успішних 
походів  козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та 
Московського царства, меценат православних братств. Гучні звитяги 
в морських та суходільних походах козаків під його проводом сприяли 
зростанню міжнародного авторитету українського козацтва.
З розповіді про цю непересічну людину з дещо утаємниченою 
біографією ми і започатковуємо  рубрику «Славетні імена України».
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29 січня – День пам’яті Героїв Крут  

22 січня 1918 року Центральна Рада  проголосила повну неза-
лежність Української Народної Республіки від Росії.  Ті дні вида-
лися надзвичайно складними для молодої держави. Адже части-
на країни була окупована російсько-більшовицькими військами, 
які, зібравши в Харкові так званий всеукраїнський з’їзд, проголо-
сили на Лівобережній Україні радянську владу. Та цього їм було 
замало, і вони вирішили йти на Київ. Цю орду очолив колишній 
підполковник царської армії Муравйов, який перейшов на бік 
більшовиків і вирізнявся не лише особливою жорстокістю, а й 
паталогічною ненавистю до українців. 

«НА АСКОЛЬДОВІЙ МОГИЛІ ПОХОВАЛИ ЇХ»

Історична довідка
Ще восени 1917 року чисельність 

військ, дислокованих в Україні,  стано-
вила близько 300 тисяч осіб! Та до січ-
ня 1918-го вона скоротилася до 15–18 
тисяч. До того ж  особовий склад  був 
деморалізований і пригнічений не тіль-
ки Першою світовою війною, а й діями 
керманичів країни.  Тож наприкінці січ-
ня 1918 року в Києві – за великим ра-
хунком – не було боєздатного війська, 
спроможного чинити достойний спро-
тив ворогу.

5 січня  1918 року на зборах  сту-
дентів Київського університету свято-
го Володимира було створено курінь 
Січових Стрільців, який оприлюднив 
звернення до українського студентства:

 «Треба за всяку ціну спинити той 
похід, який може призвести Україну 
до страшної руїни і довговічного за-
непаду».

«То був цвіт нації…»
Так назвав юнаків, які полягли під 

Крутами, молодий поет Павло Тичина, 
виступаючи під час їх перепоховання 
на Аскольдовій могилі. І не помилив-
ся. Адже абсолютна більшість хлопців 
були вихідцями з інтелігентних родин, 
де шанувалося все українське, вирізня-
лися палкою любов'ю до рідної землі. 
Тому, розуміючи усю небезпеку, і пішли 
боронити її від окупантів. З числа тих, 
хто намагався перепинити ворогу шлях 
на Київ, нам відомі здебільшого лише 

прізвища. Але про деяких героїв ми все 
ж знаємо дещо більше. Наприклад, про 
двох Володимирів – Шульгина і Наумо-
вича. На їхніх прикладах зайвий раз пе-
реконуєшся, що під Крутами не було 
випадкових людей. Там були справжні 
патріоти України, які не мислили свого 
життя без неї. 

 Володя Шульгин змалку захоплю-
вався творчістю Тараса Шевченка, Лесі 
Українки, інших українських письмен-
ників. Саме вони, як згадували потім 
рідні, формували світогляд юнака. А 
ще він  цікавився історією українсько-
го козацтва, визвольних змагань нашо-
го народу. 

Його товариш Володимир Наумович 
теж походив з родини, де панував укра-
їнський дух.  Атмосфера, в якій зростав 
хлопчина, не могла не вплинути на йо-
го погляди. До того ж брат юнака був 
першим міністром закордонних справ в 
уряді Української Народної Республіки. 
За спогадами сучасників, навчаючись 
в університеті святого Володимира,  
хлопці гаряче підтримували політику 
Центральної Ради, вважаючи, що «дав-
но назріла пора українцям мати власну 
державу».

Юнаки загинули під Крутами. І разом 
з іншими бойовими побратимами піс-
ля вигнання більшовиків з Києва були  
перепоховані на Аскольдовій могилі. У 
30-ті роки радянська влада зруйнува-
ла кладовище. Проте  родичі Володи-

мира Наумовича 
зуміли перене-
сти прах сина і 
його товариша  
на Лук’янівський 
цвинтар. Їхніх 
прізвищ не напи-
сали на надгроб-
ку, побоюючись 
репресій з боку 
влади. Лише  зі 
здобуттям Украї-
ною незалежнос-

ті на могилі героїв було встановлено 
памятник, на якому написано:

«Нема любові понад ту,  
що окропила кров’ю Крути…»
На календарі  – 2016 рік: від тих ге-

роїчних і водночас трагічних подій нас 
відділяють майже 100 років. Але й сьо-
годні  проти України точиться війна. Її 
сценарій, як і на початку 20-х років ми-
нулого століття, написаний у Москві. 
Автори ті ж – російські вожді.

А рідну землю захищають тисячі 
молодих українців, серед яких багато 
добровольців. Вони   вступили у смер-
тельний поєдинок з російсько-терорис-
тичною ордою не через страх. Ними  ру-
хають почуття обов'язку, любов до рід-
ного краю і бажання бути господарем 
у своїй хаті, а не коритись прийшлим 
зайдам. 

У 1918-му були Крути і юнаки-сту-
денти, які кинули виклик ворогу. У 
2014-2015-х був Донецький аеро-
порт і «кіборги», які під шаленими 
обстрілами майже 250 днів і ночей 
протистояли  ворогу.  Крути і Доне-
цьке летовище,  десятки сіл і міст, 
визволених нашими солдатами від 
сепаратистів-виродків та їх росій-
ських «братів», стали символами не-
зламності українського  духу, праг-
нення до перемоги. Пам'ятаймо про 
це! Завжди!

Головний редактор газети МО України 
«Народна армія» полковник Роман Драпак:

ЦЯ КНИГА – ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ  
УКРАЇНЦІВ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ…

Я неодноразово бував у районі 
проведення антитерористичної 
операції, готував репортажі з 
передових позицій, спілкувався з 

нашими солдатами й офіцерами, дивився в 
їхні очі, – говорить Роман Богданович. – Роз-
мовляв з молодими хлопцями-доброволь-
цями, які отримали поранення. Не повірите, 
але жоден з них, розповідаючи про час, про-
ведений під кулями і «Градами», не пожал-
кував, що опинився на цій війні, більш того, 
вони горіли бажанням знову повернутись 
до своїх бойових побратимів. Колись, у юні 
роки, я читав про солдатів Другої світової, які 
втікали з військових госпіталів і наздоганяли 
свої частини, щоб і далі громити ворога. Та 
я не вірив, що таке можливе. Але минуло 70 
років, як закінчилася та війна, і тепер вже 
правнуки тих воїнів жадають визволити 
свою землю від ворогів. 

 Саме там, на Донбасі, під впливом цих спіл-
кувань, під впливом побаченого і почутого, від 
чого на очі навертаються сльози,  вирішив зро-
бити все, що у моїх силах, щоб розповісти про 
цих простих хлопців не лише читачам нашого 
видання, а й взагалі широкому загалу українців.

 – Це збірка замальовок та нарисів про укра-
їнського солдата, його важку солдатську ро-
боту, це щемливі історії про те, як війна ламає 
долі людські, це розповіді про людей, для яких 
майбутнє України справді – понад усе, – про-
довжує Роман Драпак.

 Щоденна хроніка АТО дає лише фрагмен-
тарне уявлення про те, як живуть наші солдати 
у фронтових реаліях, про що думають і що їх 
найбільше хвилює. Неафішовані з телеекранів і 
шпальт офіційних видань сторони життя бійців 
знайшли відображення у спеціальному проекті 
газети «Народна армія» «Вклоняємось дозем-
но українському солдату» – книги,  до якої уві-

йшли замальовки, нариси колег пана Романа 
– журналістів цього видання. Зокрема, Віталія 
Стечишина, Віктора Шевченка, Івана Ступака, 
Володимира Скоростецького, які теж неодно-
разово бували на передовій і є очевидцями 
того, що там відбувається.

 Проект – унікальний, бо це історія бороть-
би за незалежність, написана з буремних днів 
на сході країни, життєвих історій окремих її 
учасників. Ця книга дозволяє нам торкнутись 
до історії кожного з героїв, хто перебував і 
продовжує перебувати на Донбасі, відстою-
ючи право кожного українця жити у власній 
хаті і почуватися у ній господарем, а не «мо-
лодшим братом». Герої дописів різні за віком, 
професією, з різних куточків країни. Більшість 
з них, коли ворог прийшов на їхню землю, без 
повістки з військкомату залишили свої сім'ї, ро-
боту, рідні міста і села, дехто навіть повернувся 
з-за кордону, і стали на її захист. Адже майбутнє 
України для них – понад усе.

 Наприклад, полковник Ігор Гордійчук – ка-
дровий військовий. За героїзм і мужність, про-
явлені в боях, удостоєний звання Героя Укра-

їни, двох орденів Богдана Хмель-
ницького. 

Командир батальйону майор 
Євген Межевікин, який знищив 
п’ять танків ворога, Герой України.

 Молодший сержант Ігор Зі-
нич, санінструктор, один з мужніх 
оборонців Донецького аеропор-
ту, який удостоєний звання Героя 
України (посмертно).

Олександр Чорпіта – лейтенант, 
сапер. Під час виконання  завдання 
дістав важке поранення, рік провів 
у військовому госпіталі, але проблем 
зі здоров'ям не позбувся. Проте Мі-
ністр оборони генерал армії України 
Степан Полторак дозволив Сашкові 

продовжувати службу у військовому комісаріаті 
міста Кам'янець-Подільський.

Лейтенант медичної служби Наталя Максимова 
сьогодні навчається в Українській військово-ме-
дичній академії. А до цього, працюючи в одно-
му з військово-медичних закладів, десятки разів 
виїздила в зону АТО, при цьому часто бувала і на 
передньому краї, надаючи допомогу пораненим.

 Перша книга «Вклоняємось доземно україн-
ському солдату» вийшла у світ ще восени 2014 
року, друга – напередодні Дня захисника Укра-
їни 2015 року. За словами полковника Романа 
Драпака, обидві книги вже є у бібліотеках шкіл, 
військових частин.

 – На прикладах героїв цих книг будуть ви-
ховуватись наступні покоління захисників Укра-
їни, – переконаний Роман Богданович. 

 Я спілкувався з багатьма людьми, які 
прочитали обидві книги, у тому числі дру-
жинами, батьками й дітьми солдатів і офіце-
рів – героїв публікацій.  Всі вони безмежно 
вдячні колективу газети «Народна армія».

Сергій ВАСИЛЬЄВ

Тисячі справжніх патріотів  на сході держави 
відстоюють незалежність і цілісність України, право 
жити у демократичній і оновленій країні.  Часто ціною 
власного  життя. Одним з тих, хто вважає, що збереження 
подій останніх років в пам’яті нації – це надважливе 
завдання, є колектив Центрального друкованого органу 
Міністерства оборони України «Народна армія» на чолі з 
головним редактором полковником Романом Драпаком.  



Історія Українського війська


