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Шановний читачу!
Цей номер готувався до друку в ті святі для 

нас дні, коли все людство, вже 71-й раз поспіль, 
відзначало Перемогу над найлютішим ворогом 
людства  ХХ століття – нацизмом у Європі. Цій 
темі присв’ячуємо декілька матеріалів: думки 
наших сучасників про події тих років, про ви-
датного полководця, наймолодшого серед ко-
мандувачів фронтами нашого земляка Івана Чер-
няховського. 

Своїми спогадами  про дідуся, активного учас-
ника війни і першого повоєнного керівника обо-
ронного Товариства у Подільському районі Киє-
ва, поділилась киянка Світлана Скляр. Дізнаєтесь 
і про деякі цікаві факти, пов’язані зі споруджен-
ням Меморіального комплексу на Печерських 
пагорбах.

Це свято дійсно «зі сльозами на очах»… І не 
тільки тому, що ми сумуємо за своїми рідними  і 
близькими, що не повернулися з тієї страшної 
бійні, за мільйонами безневинних жертв, які за-
гинули у фашистських катівнях. На жаль, сьогодні 
ми змушені зі зброєю в руках протистояти на-
щадкам тих, з ким наші діди і батьки пліч-о-пліч 
здобували цю Перемогу. На чотирьох сторінках 
ми розповідаємо про наших колег – працівників 
Товариства – які воюють на сході країни. 

Пам’яті героїв-земляків, які навічно відлетіли 
у вирій, присв’ячує свої вірші вже відомий Вам 
викладач Прилуцької автошколи Павло Віткус. 

Розповідаємо і про небайдужих людей, які 
добровільно взяли на себе обов’язок забезпе-
чувати наших вояків харчами, спорядженням 
та всім іншим, без чого солдатові на фронті не-
переливки. 

В цьому номері дізнаєтесь і про наших колег, 
які в страшні дні 1986 року вгамовували «мир-
ний атом», що вийшов з-під контролю і став за-
грозою для всього людства. Розповідаємо також 
про «Співочу ескадрилью» ветеранів Запорізької 
організації ТСО України, про сміливих людей – 
мотоспортсменів.

Надаємо сторінки і для наших давніх парт-
нерів – журналу «Військо України» і газети «На-
родна Армія». 

Завершуємо випуск роздумами голови 
Сумського осередку Миколи Лобушка щодо 
обов’язків та військової честі - про те, що набо-
ліло, до чого всі ми небайдужі…

Слава Україні!

Колонка редактора

Зміст
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До Дня перемоги

Людство пережило  безліч воєн: точної кількості  ніхто не знає. Натомість відомо   інше: Друга світова була 
найжахливішою за числом   жертв, знищених матеріальних цінностей і наймасштабнішою за кількістю країн – її учасників.  
В ній  брали участь більш як 60 держав світу, а воєнні дії відбувалися на теренах 40,  до армій було мобілізовано понад 
110 мільйонів чоловік, а загальні людські втрати становлять близько 55 мільйонів осіб, з яких 27 мільйонів загинули на 
фронтах. Тривала вона тисячі днів і ночей. Американський президент Рузвельт, виступаючи в сенаті США, так відгукнувся 
про військове протистояння:

 «Історія людства ще не знала такої страшної війни. Дай Бог, щоб не знала і у майбутньому».
Україна  постраждала, зважаючи на понесені  втрати,  чи не найбільше, зробивши при цьому гідний внесок у її завершення. 

Мільйони українців воювали на всіх радянських фронтах, а також в арміях країн антигітлерівської коаліції. Тому  день  9 
травня  є святим для кожного з нас. Він символізує не лише перемогу над нацистами, а й незламність українського народу, 
його жертовність заради свого майбутнього.

Напередодні цієї вікопомної дати я зустрівся з представниками різних категорій населення. І задав їм єдине запитання:  
«Що для вас значить день Перемоги?».

«Рани, нанесені українцям Другою світовою війною, ще довго будуть кривавити...»

Віктор Тімченко,
Голова ТСО України

–  Я завжди пам'ятав і пишався тим, 
що мій батько воював з німецькими 
фашистами. Гордість за нього,  за 
мільйони радянських воїнів, які пере-

могли найсильнішого, найзаклятішо-
го ворога людства, супроводжувала 
мене все свідоме життя і залишиться 
у моєму серці до останнього подиху.

Мені судилося не лише народитись 
у сім'ї  фронтовика: я зростав і вихо-
вувався в оточенні  солдатів і офіце-
рів Другої світової війни, завжди з ці-
кавістю слухав їхні спогади про  події, 
учасниками яких вони були.

На календарі – 2016 рік. Сьогодні 
ми по-іншому дивимось на історію 
тієї страшної війни, багато чого ана-
лізуємо, співпоставляємо. І це пра-
вильно.  Але особисто мені важко 
зрозуміти людей, які, маніпулюючи 
історичними фактами, намагають-
ся принизити значення Великої Пе-
ремоги д ля нашої  сьогоднішньої 
України. Наприклад, стверджують, 
що українці в ті роки воювали не за 

свою Батьківщину, мовляв, ї ї  у них 
не було, оскільки Україна входила 
до складу колишнього Радянського 
Союзу. А хіба родини, залишені на-
шими бійцями і офіцерами на окупо-
ваних територіях, їхні домівки, ліси 
й поля не символізували цю Бать-
ківщину? 

Невже вони йшли в бій лише зара-
ди Сталіна та його поплічників?  Хі-
ба наші батьки й діди, йдучи в атаку, 
бачили перед собою їхні обличчя, а 
не дітей, що залишилися під німцем? 

Впевнений: день Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні 1939-
1945 років завжди буде одним із го-
ловних свят українського народу, у 
цей день до підніжжя пам'ятників ра-
дянським воїнам  завжди покладати-
муть квіти. А їхній подвиг ніколи не 
зітреться з пам'яті нащадків.

Григорій Кримчук, 
член Національної спілки  

письменників України

– За часів свого існування СРСР вус-
тами комуністичних ідеологів звинува-
чував Захід у намаганні (його завжди 
у чомусь звинувачували) переписати 
історію Другої світової війни. Адже 
в ті роки кремлівськими ідеологами 
нав’язувалася політична концепція,  що 
лише завдяки військовим перемогам 
Радянського  Союзу стало можливим 
підписати акти про капітуляцію Німеч-
чини і Японії.

Сьогодні історія знову повторюєть-
ся: путінська Росія теж намагається пе-
реконати весь світ у тім, що саме вона 
є єдиним переможцем у тій страшній 
війні, «забувши», що поруч з росіянами 
воювали мільйони українців, білорусів, 
узбеків, вірменів, молдаван, а допома-

гали СРСР перемогти найзаклятішого 
ворога людства ще й американці, бри-
танці, французи. Чого вартують лише 
поставки зброї, продовольства зі США! 
Старі солдати й досі згадують амери-
канську тушонку, їхні «вілліси», які були 
в багатьох частинах.

Сімдесят років тому людство зла-
мало хребет Гітлеру та його сателітам. 
Тому, що об’єдналось перед загрозою 
знищення. І сьогодні світ дедалі біль-
ше розуміє суть  політики новоявлено-
го «вождя» Путіна, який, як і Адольф у 
30-х роках, теж зазіхає на чужі землі, 
відправляючи військові підрозділи до 
інших країн начебто для захисту ро-
сійськомовних. Колись щось подібне 
робив і Гітлер у Судетах…

Анатолій Свирид,
головний сержант,  кіборг,  

нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького 3-го ступеню

–  Ще зовсім недавно, перегляда-
ючи художні фільми, присвячені тій 
війні,  не міг і подумати, що й самому 
доведеться побувати під кулями і сна-
рядами. Але з початком неоголошеної 
Росією війни проти України саме так 
і сталося.

Майже 80 років тому на захист рідної 
землі стали наші діди і прадіди. Спіль-
но з росіянами, білорусами, узбеками 
та представниками інших народів, які 
населяли СРСР, вони протистояли гіт-
лерівцям. Наші діди ділили між собою 
останній шматок  хліба, ковток води, не 
кажучи вже про  набої. А в перервах між 
боями мріяли про той день, коли, наре-
шті, настане мир і спокій.

Та чи могли вони уявити, що мине 
70 років, і велику Перемогу, оплачену 
мільйонами людських життів, путінська 
Росія намагатиметься приватизувати? Ро-
сіянам-бійцям і у страшних снах не мо-
гло наснитись, що їхні  сини спланують, 
а онуки здійснять військове вторгнення 
в Україну, сіючи на її землях смерть і роз-
руху. Але так сталося.

Що ж, настала наша черга захищати 
свій дім. Тепер вже від тих, кого донедав-
на вважали братами. А прикладом муж-
ності, готовності до самопожертви нам 
мають слугувати воїни Другої світової. Їм 
було ще важче. Але вони вистояли і ді-
йшли до Берліна. Впевнений: і сьогодні 
перемога буде за нами.

Роман Круцик,
голова Київської міської громадської 

організації «Меморіал»
– У вересні 1939-го на шпальтах бага-

тьох видань з’явилися знімки зі спільного 
радянсько-німецького параду у білорусь-
кому місті Бресті, на якому урочистим 

маршем пройшли підрозділи моторизо-
ваного корпусу вермахту під команду-
ванням  генерала танкових військ  Гейнца 
Гудеріана  і 29-ої танкової бригади комб-
рига Семена Кривошеїна. І це в ті дні, ко-
ли гинули польські солдати, захищаючи 
свою землю від німецького вторгнення!.. 

А газета міністерства оборони СРСР, дру-
куючи ті знімки, писала:

 «Наша  радянсько-німецька дружба міц-
ніє з кожним днем. І немає у світі сили, яка б 
завадила їй. Ми і далі зміцнюватимемо співп-
рацю, дружні стосунки між Червоною армі-
єю і німецькою, на зло усім капіталістам…»

Сьогоднішні провладні російські істори-
ки «не пам’ятають» ні того параду,  ні  дійсно 
реальної  співпраці Радянського Союзу і гіт-
лерівської Німеччини, в рамках якої перший 
надавав їй допомогу у створенні сучасної 
армії – армії, яка незабаром сіятиме на на-

шій землі смерть,  руйнуватиме міста і села, 
а зондеркоманди СС вішатимуть, розстрілю-
ватимуть  мирних жителів, створивши сотні 
«фабрик смерті», де теж спалять, умертвлять 
отруйним газом мільйони людей.

У роки Другої світової війни від на-
цистської Німеччини та її сателітів по-
страждали десятки країн світу. У 1945-му 
верхівка СРСР вустами Сталіна приватизу-
вала перемогу над гітлерівцями, мотиву-
ючи це найбільшим внеском Радянського 
Союзу у розгром фашистів.

З цим твердженням особливо не поспе-
речаєшся. Проте варто пам’ятати, що спро-
тив німцям чинили в багатьох окупованих 
країнах: у Франції, Норвегії, Італії, Югославії, 
Польщі, Чехословаччині. Так, їхні партиза-
ни знищили значно менше гітлерівців, аніж 
радянські, але забувати про це не треба. Як 
на мене, то була спільна перемога людства.

Віктор Полінкевич,
підполковник, командир дивізіону, 

який воює на Донбасі,
мобілізований працівник Товариства

– Як на мене, то 9 травня є святом 
для усіх українців, котрі воювали на 
фронтах Другої світової, у підпіллі, в 
партизанських загонах. У тому числі 
і вояків Української Повстанської Ар-
мії. Розумію, що їх внесок у перемогу 
над німецькими фашистами менший, 
аніж солдатів Радянської Армії, але 
й вони заслуговують поваги. Адже 
теж наближали перемогу над воро-

гом, який стільки приніс нам, україн-
цям, лиха.

Моя мати, тоді молода дівчина, була 
звя’зковою між підрозділами УПА, часто 
ризикувала життям, виконуючи вкрай не-
безпечні завдання провідників. Чекісти 
все ж натрапили на її слід і заарештува-
ли. 16-річне дівча засудили до 10 років 
концентраційних таборів… 

Сьогодні, коли країна знову в небезпеці, 
колишні воїни Радянської Армії і вояки УПА 
повинні об’єднатися навколо майбутнього 
України – держави, за яку вони проливали 
кров. Хоч і по різні боки барикад…



«Хочу допомогти   
рідній країні…»

З початком антитерористичної опе-
рації  підполковник запасу Олексій 
Дишкант,  голова Новоселицької ра-
йонної організації ТСО України, що на 
Буковині,  очолив військкомат.

Військову службу він розпочав у 1984 
році,  курсантом Хмельницького вищо-
го військового артилерійського учили-
ща. Отримавши у 1988-му лейтенантські 
погони, продовжив її у Групі радянських 
військ у Німеччині. Звідти доля і воля ко-
мандирів закинули молодого офіцера на 
Далекий Схід. Там він мав житло, непога-
ні перспективи  просування службовими 
східцями. Та  коли на політичній карті світу 
постала незалежна Україна, без роздумів 
повернувся додому.

Служити випало у 201-му танковому 
полку, який дислокувався у селищі Сторо-
жинець, що у Чернівецькій області.  Остан-
ня посада – командир гаубично-самохідно-
го артилерійського дивізіону. На озброєнні 
підрозділу знаходилися «Гвоздики» – 122 
мм самохідні гармати. Згодом очолив Но-
воселицький районний військовий коміса-
ріат. За відгуками колег, служив сумлінно. 
Свідченням цього є і той факт, що кілька 
років поспіль він  був одним з кращих у За-
хідному оперативному командуванні.  Ма-
ючи за плечима близько 30 років вислуги, 
звільнився в запас. Та життя пенсіонера не 
для таких, як підполковник Дишкант:  неза-
баром очолив Чернівецьку автомобільну 
школу ТСО України.

З початком неоголошеної Росією війни 
проти України Олексія Анатолійовича  при-
звали до Збройних Сил, запропонувавши 

знову очолити 
Новоселицький 
РВК! Він погодив-
ся.  Для його рит-
мічної роботи до-
велося докласти 
титанічних зу-
силь, оскільки 
за роки «рефор-
мування» Укра-
їнського війська 
чи не найбільше 
постраждав саме 
цей державний 
інститут. Напри-

клад, чисельність офіцерів та працівни-
ків ЗС у всіх військкоматах скоротили у 3-4 
рази! А ще ж потрібно було відібрати тих, 
кому через кілька тижнів належало взяти 
до рук зброю і йти воювати. Проблем тут 
теж вистачало. 

– У багатьох потенційних захисників Ві-
тчизни виявилися – під час проходжен-
ня медичних обстежень – цілі «букети» 
хвороб, – говорить підполковник Олек-
сій Дишкант. -Знайшлися і такі, хто відвер-
то заявляв про небажання захищати свою 
країну. З ними ми, офіцери військкомату, 
проводили бесіди, намагаючись достука-
тись до їхньої совісті, наводячи приклади з 
нашої недалекої історії, коли в роки Другої 
світової війни українці йшли до лав Чер-
воної армії. І це при тому, що чимало з них 
зазнали утисків з боку радянської влади, 
у багатьох були репресовані родичі, але 
люди ставали на захист свого краю, сво-
їх дітей і батьків. А не Сталіна та його по-
плічників. На більшість хлопців наші слова 
справляли враження…

Тих же, хто, незважаючи на проведені 
«виховні години»,  все ж намагався  уник-
нути мобілізації, ознайомлювали зі стат-
тями Кримінального кодексу,  які перед-
бачають  відповідальність за ухилення від 
призову. 

Словом, робили все можливе, щоб ви-
конувати відповідні завдання щодо забез-
печення частин і підрозділів ЗС особовим 
складом. За результатами шостої хвилі Но-
воселицький район виявився одним з кра-
щих на Буковині. На запитання чи довго він 
планує служити у війську,   Олексій Анато-
лійович каже:

 – Над цим питанням не замислювався: 
я, як і мільйони інших громадян, найбільше 

мріють про той день, коли на нашій землі 
настане мир і спокій.

«Ми  наводили на ворога жах…»
Олександру Славко немає ще і трид-

цяти. Натомість є дружина Юлія, чоти-
рьохрічна донька Аліса, яких він до без-
тями любить. А також батьки –  Михай-
ло Олексійович і Олена Миколаївна. Без 
них він теж  не уявляє свого життя. Сло-
вом, чоловіку є чим дорожити у цьому 
житті. Та коли  отримав з військкомату 
«повістку на війну», не став замислюва-
тись чи варто йти на неї, кляту.

– Якщо мене покликали,  значить я був  
потрібен державі, – говорить  інструктор 
з практичної їзди Путивльського спортив-
но-технічного клубу, що у Сумській облас-
ті, Олександр Славко. –  Коли б я сказав, 
що рідні, особливо Юля, були у захваті  від 
цього, то покривив би душею. Але я звик 
сам приймати рішення, особливо, якщо 
вони  стосуються  мене самого…

У березні 2014-го, пройшовши на військо-
вому полігоні у Чернігівській області пере-
підготовку, Сашко зі своїми земляками від-
був на Донеччину. Людина він не говірка і 
розповідати про події, учасником яких був, 
не любить. Але службою своєю пишається.

– Ми наводили жах на бойовиків, – ка-
же чоловік.  – Тому вони і полювали за на-
ми, намагаючись знищити за будь-яку ціну.

У цих словах – жодного перебільшен-
ня, жодного намагання вип'ячувати свої 
заслуги.  І ось чому..

Служив  старший солдат Славко у 
дивізіоні, місцем  дислокації якого був 

Маріуполь, а на  озброєнні  знаходили-
ся реактивні системи залпового вогню 
«Ураган». Незважаючи на їх вік, вони і 
сьогодні є надпотужною зброєю. Кож-
на з них має 16 снарядів вагою близь-
ко 300 кілограмів. Екіпаж – 4 чоловіки. 
Батареї дивізіону знаходилися в різних 
районах Донеччини, втім, слово  «зна-
ходилися» не зовсім доречне у даному 
випадку, оскільки вони весь час «подо-
рожували» районом проведення анти-
терористичної операції,  завдаючи по 
ворогу масованих ударів. 

Олександр був водієм. Зважаючи на  па-
раметри автомобіля,  довжина якого  ся-
гає 10 метрів,  це вимагало од нього неа-
биякої майстерності. Адже пересуватись 
доводилося не автострадами, а полями, у 
кращому випадку  грунтовими дорогами 
між ними,  щоб не потрапляти зайвий раз 
у поле зору терористів.

– Після нанесення удару по цілям, вка-
заними коректувальником, ми швиденько 
залишали свої позиції,  – каже мій співроз-
мовник. – Тому що за хвилин 8-10  бойови-
ки вираховували координати місцезнахо-
дження і наносили удар-відповідь. 

Сьогодні старший солдат запасу Олек-
сандр Славко знову повернувся до мир-
ної професії – він як інструктор з навчан-
ня практичній їзді вчить людей керуван-
ню автомобілем. За словами директора 
Путивльського СТК Олександра Петренка, 
робить це сумлінно.

– Коли Сашка мобілізували, нам його 
дуже не вистачало, – каже Олександр Во-
лодимирович. – Не можу передати слова-
ми ту радість, коли ми,  колеги, побачили 
Олександра на роботі живим і здоровим. 

Про плани на майбутнє Олександр не 
любить розповідати, але в разі потреби го-

товий знову сісти за кермо  «Урала» і вою-
вати за  Україну. 

 – А як можна чинити, коли на твою кра-
їну,  твоїх дітей, батьків, друзів нападає во-
рог? – каже він. – В таких випадках і роз-
думувати немає над чим.

А ще чоловік радить потенційним за-
хисникам України, яких теж можуть мобілі-
зувати до війська, не боятись йти на війну. 
За його словами, головне – налаштуватись 
морально і витримати перший обстріл. А 
ще – вірити в перемогу над ворогом. 

 
«Ми воювали за майбутнє  

своїх дітей…»
Ігор Бизган народився у древньому 

місті Чернігові. З дитинства мріяв стати 
офіцером і по закінченні десятирічки 
поступив до Житомирського училища 
радіоелектроніки військ Протиповітря-
ної оборони. 

Офіцерську кар'єру розпочав за 9 ти-
сяч кілометрів від рідної землі – у Дале-
косхідному військовому окрузі.  З посади 
командира окремого взводу забезпечення 
військової частини.

 Після проголошення Україною неза-
лежності повернувся додому. Армійську 
службу проходив на Чернігівщині. У 2006-
му звільнився в запас і зайнявся підпри-
ємницькою діяльністю.

– Знімаючи військовий однострій, не 
сподівався, що доведеться одягати його 
ще раз, – посміхається чоловік. – Але на-
весні  2014 року мене призвали до Зброй-
них Сил. Разом з іншими такими ж мобілі-
зованими відбув до навчального центру 
Сухопутних військ – більш відомого як  
Десна. Там спільно з іншими офіцерами 
формував 13-й батальйон територіаль-
ної оборони. До його складу увійшли не 
тільки вихідці із Сіверщини, а й  інших ре-
гіонів  країни. Пройшовши бойове злаго-
дження, поновивши навички володіння 
стрілецькою та іншою зброєю,  відбули 
на Донбас.

Підполковник Бизган обіймав поса-
ду заступника командира батальйону з 
озброєння – начальника технічної части-
ни. Разом з підлеглими виконував  важ-
ливі завдання. У  травні 2014-го забез-
печував проведення виборів у селищі 
Новоолександрівка: охороняли виборчі 
дільниці, несли службу на блокпостах у 
населеному пункті і навколо нього. Ме-
та  – не допустити проникнення бойо-
виків, які могли, влаштувавши диверсії, 
зірвати процес волевиявлення, а потім 
звинуватити у цьому українську владу. 
Не вийшло.

Коли вибори скінчилися, особовий 
склад продовжував нести службу в райо-
ні міст Старобельськ та Біловодськ, що у 
Луганській області. Теж на блокпостах. І 
спокійною її важко назвати: щодня переві-
ряли десятки автомобілів, сотні громадян. 
Що шукали? Зброю, вибухівку, наркоти-
ки та інший кримінал. Знаходили чимало 
цього «скарбу».

– Окремі громадяни, особливо з непід-
контрольних нам територій, намагалися 
провозити заборонені предмети, – продо-
вжує Ігор Михайлович. – Коли ми виявляли 
таких порушників, то відразу передавали 
їх співробітникам СБУ.

Влітку 2015 року батальйон передисло-
кувався в район міста Щастя, що неподалік 
Луганська. Бійці несли службу на блокпос-
тах, після звільнення багатьох населених 
пунктів просунулися на схід. Довелося по-
бувати і під обстрілами.

– Нас «пригощали» снарядами як бо-
йовики «місцевого розливу», так і «бра-
ти-росіяни»  зі своєї території, – говорить 

СЬОГОДНІ УКРАЇНЦІ ВОЮЮТЬ ЗА МАЙБУТНЄ СВОЇХ СИНІВ І ДОНЬОК
Підполковник  

Олексій Дишкант  (в центрі) 
з офіцерами-колегами –  

учасниками АТО

«Вісник» продовжує публікувати розповіді про працівників 
Товариства, які  захищають рідну землю від російського агресора
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Наші на війні

Олександр Славко

Вони наводили жах на ворога

Ігор Бизган



підполковник Ігор Бизган. – У серпні, ко-
ли в результаті вторгнення на територію 
України кількох батальйонно-тактичних 
груп російської армії полягло чимало на-
ших військовослужбовців, дісталося і нам. 
Лише  протягом одного дня 17 бійців були 
поранені, а двоє  загинули. Але вчорашні  
вчителі і будівельники з честю виконали 
свій обов'язок.  Незважаючи на система-
тичні артобстріли,  евакуювали чимало по-
шкодженої вогнем ворога автомобільної 
та іншої техніки.

У лютому вони вже допомагали нашим 
воякам, котрі виходили з-під Дебальцево-
го. Президент України Петро Порошенко, 
який відвідав у ті дні район проведення ан-
титерористичної операції, зустрівся з 
бійцями 13-го батальйону.  Він дав їм 
високу оцінку, подякувавши за муж-
ність при виконанні бойових завдань

Сьогодні Ігор Бизган очолює Чер-
нігівську обласну організацію ТСО 
України. Час, проведений в районі 
бойових дій, вважає надзвичайно 
корисним як  для офіцера, так і для 
керівника оборонців Чернігівського 
краю. А також і чоловіка.

– Я мав змогу перевірити себе як 
громадянин України, який повинен 
завжди бути готовим до її  захисту, 
– вважає підполковник запасу Ігор 
Бизган. – Війна, яку розв'язала про-
ти нас Росія, зовсім не схо-
жа на ті, про які ми знаємо 
з книг та художніх фільмів. 
Схоже, що майбутнє  саме 
за так званими гібридними 
війнами.  А це значить, що 
потрібно вносити  корек-
тиви не лише у підготовку  
офіцерів,  а й у діяльність  
оборонного Товариства. У 
ситуації, яка склалася на 
сьогоднішній день, наша 
організація може багато 

зробити для забезпечення обороноздат-
ності країни.

Коли Ігор Михайлович перебував на 
Донбасі, його повернення з нетерпінням 
чекали діти Марина, Андрій і Анна. А також 
дружина Наталя. Вони неабияк пишаються 
своїм батьком і чоловіком, який в лиху для 
України годину став на її захист. 

«Кіборги» вічно житимуть  
у моєму серці…»

Після навчання у  Миколаївському 
педагогічному університеті ім. Сухом-
линського, Сергій отримав диплом ви-
кладача шкільного предмету «Захист 
Вітчизни». 

А ще – погони молодшого лейтенанта, 
оскільки відвідував заняття на військовій 
кафедрі з підготовки офіцерів запасу.

– Навіщо тобі зірочки, друже? – напів-
жартома запитували однокурсники. – Ти 
що, воювати збираєшся?

– Воювати не збираюсь, але як чоловік 
повинен знати хоча б як  правильно ав-
томат тримати в руках, – відповідав хло-
пець. – У житті ж все буває…

Як у воду дивився молодший лейтенант 
Гуссіді: у серпні 2014 року  мобілізували до 
Збройних Сил України. Спочатку його та 
інших мобілізованих офіцерів-запасників 
відправили до Одеси. Для перепідготовки 
на базі тамтешнього військового інституту 
Сухопутних військ. 

 – На університетській кафедрі нас го-
тували як командирів механізованих взво-
дів, – розповідає Сергій. – А тут я проходив 
перепідготовку як майбутній командир 
підрозділу високомобільних десантних 
військ. Адже специфіка служби у них де-
що інша. Бойове злагодження відбувало-
ся на полігоні неподалік селища Чабанка, 
де раніше дислокувалася мотострілець-
ка дивізія. 

Восени 2014-го Гуссіді був призначений 
командиром гранатометного взводу, який 
структурно входив до складу роти вогне-
вої підтримки 90-го окремого аеромобіль-
ного батальйону. Місцем його дислокації 
було селище Старокостянтинівка – непо-
далік Донецька. Щоб читач краще зрозу-
мів, яке «господарство» дісталося моло-
дому офіцеру, скажу, що у взводі було 6 
гранатометних розрахунків. Кожен з них 
складався з 3 чоловік. Озброєння – авто-
матичний гранатомет станковий (АГС-17). 
Дальність стрільби – близько 2 кілометрів.

 – Ми часто потрапляли піід ворожі об-
стріли, – продовжує Сергій. – Та найбільше, 
звісно, дошкуляли «гради». Мені, вважаю, 
дуже пощастило з бійцями. Всі вони були 
такими ж мобілізованими, тобто людьми, 
далекими од армії. Про будь-який воєнний 
досвід і говорити годі: всі ми вчились во-
ювати на ходу. І вчились, я вам скажу, не-

погано. Принаймні ворог це від-
чував на власній шкурі, особли-
во під час оборони Донецького 
аеропорту.

Гранатометники разом з ін-
шими підрозділами батальйону 
мужньо відбивали  не лише ата-
ки бойовиків з числа місцевих 
покидьків, а й російських десант-
ників. Сергій каже, що «особисто 
з ними не спілкувався». Але з пе-
рехоплених телефонних розмов 
було зрозуміло, що, окрім «вчо-
рашніх трактористів і комбай-

нерів», як назвав терористів їхній духо-
вний батько Путін, там були і десантники 
Псковської дивізії. Проте і їм діставалося. 
Адже для гранат, якими їх «посипали», бу-
ло однаково кого вражати – «тракторис-
тів» чи гвардійців-десантників.

Після того, як аеропорт був підірваний, 
особовий склад гранатометного взводу 
виконував інші, не менш відповідальні, за-
вдання. Зокрема, тримав оборону в районі 
населених пунктів Спартак, Опитне, Пєски. 

У вересні 2015 року лейтенант Сергій 
Гуссіді був демобілізований. У запас. І від-
разу повернувся до школи №6, де його за-
чекалися учні-старшокласники.

– Знаєте, предмет, який я викладаю,  
дехто вважає другорядним, кепкуючи, що 
він не є гідним конкурентом фізиці чи ма-
тематиці, – відверто говорить Сергій. – Але 
я ніколи не погоджувався з такою думкою. 
На війні переконався: «Захисту Вітчизни» 
потрібно приділяти значно більше уваги, 
збільшивши кількість годин, поліпшивши 
оформлення класів. Адже саме завдяки 
йому молоді люди знайомляться з наукою 
воювати, отримують деякі навички пово-
дження зі зброєю. Впевнений: коли б ті, хто 
думають інакше, провели у Донецькому 
аеропорту хоча б один день, вони б хутко 
змінили свою думку.

Сергія з нетерпінням чекали дома рід-
ні і близькі – син Давид, дружина Світлана 
та батьки – Микола Георгійович і Тетяна 
Олександрівна. 

– Доки житиму – доти  пам'ятатитму 
хлопців зі взводу, – говорить Сергій Гуссі-
ді, удостоєний відзнаки «За оборону До-
нецького аеропорту». – Вони були надзви-
чайно хоробрими, відповідальними людь-
ми, готовими триматися до останнього 
набою. І трималися. Ще напередодні цієї 
неоголошеної війни я не вірив, що серед 

нас є такі люди. Тепер точно знаю: Україну 
є кому захистити.

Охороняє кордон з Кримом
Донедавна Віктор Гордієнко обі-

ймав посаду директора Жовтневого 
районного спортивно-технічного клу-
бу міста Запоріжжя. Навесні минуло-

го року його, як 
і десятки тисяч 
українців, мобі-
лізували. До лав 
Державної при-
кордонної служ-
би України. Піс-
ля нетривалої 
перепідготовки 
служити випало 
в комендатурі, 
яка дислокуєть-
ся  у районі міс-
та Бердянська.

– Ми несемо службу по охороні адмі-
ністративного кордону з  Кримом, який 
тимчасово окупований Росією, – розпо-
відає Віктор Володимирович. – Спочатку 
був начальником кулеметної групи, а за-
раз – старший розвідник.

Поруч, усього за кілька кілометрів, зна-
ходяться російські військові. А це значить, 
що з кримського напрямку будь-якої миті 
можна чекати підступності і віроломства, 
які стали свого роду візитівками путінської 
Росії та її армії. Тому Віктор Володимиро-
вич не розповідає про всі нюанси служби, 
зазначивши лише, що «наші хлопці гото-
ві до усього». Вдома Віктора Гордієнка з 
нетерпінням чекають дружина Ірина і ді-
ти – Владислав та Яна. Він, телефонуючи 
їм, заспокоює найближчих людей, що зна-
ходиться у цілковитій безпеці.

– Хлопці, з якими я служу, є надійними 
людьми, – каже він. – На них можу розра-
ховувати за будь-якої небезпеки, знаючи, 
що вони завжди прикриють твою спину. 
Радий, що доля звела з Володимиром Лех-
том і трьома Олександрами  –  Боженком, 
Дубенком і  Сосєдкіним, а також іншими 
побратимами.

Розмовляючи зі мною, Гордієнко акцен-
тував увагу не стільки на виконуваних ко-
мендатурою завданнях, скільки на тому, 
що останнім часом ситуація у Збройних 
Силах (їх частини і підрозділи теж прикри-
вають кордон з Кримом), Державній при-
кордонній службі України, а також інших 
військових формуваннях змінюється на 
краще. Мається на увазі забезпечення су-
часними зразками озброєння і військової 
техніки, харчуванням і військовими одно-
строями, створення більш-менш належ-
них побутових умов проживання особо-
вого складу.

А ще Віктор Володимирович мріє про 
той день, коли військове протистояння на 
сході країни припинеться, і він зі спокій-
ним серцем повернеться до своїх дітей,  
дружини і спортивно-технічного клубу.

 Сергій ЗЯТЬЄВ

Петро Порошенко  
серед бійців 

13-го батальйону

Віктор Гордієнко

Сергій Гуссіді  
з товаришами-кіборгами  
у Донецькому аеропорту
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Ада Роговцева вітає Сергія з  нагородою



Колектив Бобринецької зразкової автомобільної школи ТСО України сьогодні не 
лише успішно готує водіїв, а й надає посильну допомогу захисникам України 

«МИ І НАДАЛІ БУДЕМО ДОПОМАГАТИ
НАШИМ ВОЯКАМ ВІДСТОЮВАТИ КРАЇНУ!..»

«Людина енергійна і 
відповідальна…»

– За час існування  автошколи в ній 
навчалися тисячі  жителів  міста і райо-
ну, – говорить її директор Володимир 
Волкотруб. – Траплялися серед слухачів 
і вихідці з сусідніх районів. Наших випус-
кників можна зустріти як серед керму-
вальників «фурами», так і легковиками 
і мотоциклами. І не лише на дорогах Кі-
ровоградщини…

Тривалий час навчали водіїв і для потреб  
Збройних Сил та інших військових форму-
вань України. І робили це на досить при-
стойному рівні: маємо чимало  подяк від ко-
мандування частин і підрозділів, де прохо-
дили службу наші вихованці. Розповідаючи 
про сьогодення Бобринецької зразкової, не 
можна не згадати Юрія Волкотруба – колиш-
нього керівника. Очолив  він її тоді, коли 
школа перебувала на межі ліквідації.  Адже 
термін дії сертифікату, який давав право на 
здійснення навчального процесу, сплив, ви-
стачало й інших проблем, зокрема, фінан-
сово-матеріальних. Тому слухачів практич-
но не було, через що  викладачі і майстри 
звільнялися. Словом, негараздів вистачало. 
Але новий директор рук не опустив, вважа-
ючи, що кращі часи ще попереду.

– Відверто кажучи, тоді мало хто вірив, 
що зуміємо вийти з кризи, – зізнався в роз-
мові зі мною один з працівників школи.  

А ось Юрій Петрович вірив. Тому робив 
крок за кроком, щоб вирватись з її міцних 
обіймів. З часом автошколі видали серти-
фікат і ліцензію, які дозволяли проводити 
підготовку водіїв. Але отримати потрібні до-
кументи   – це лише півсправи. Потрібно ще 
й знайти людей, які б сумлінно працювали. 
Директору це вдалося. 

Словом, Бобринецька автошкола повіль-
но, але дедалі впевненіше спиналася на но-
ги. А коли набрали  навчальну групу, навіть 
закляті скептики повірили, що найгірше по-
заду.  Незабаром придбали 2 вантажних ав-
томобілі. Загалом на сьогоднішній день у 
автопарку школи є автобус, мікроавтобус, 
легковики «Славута», «Ланос», а також мо-
пед.  У відмінному технічному стані. І не то-
му, що тільки-но зійшли із заводського кон-
вейєра, а завдяки своєчасному технічному 
обслуговуванню і бережливому ставленню.

– Це наші робочі конячки, – кажуть май-
стри. – Вони годують наші родини і маємо 
берегти їх, як зіницю ока.

З часом у колектива з’явилися перші 
гроші. Проте Волкотруб почав витрачати 
їх не  на підвищення зарплатні, а на ре-
монт приміщень, матеріально-технічне 
облаштування школи. Наприклад, в ауди-
торіях, де слухачі студіюють водійське ре-
месло та матеріалну частину автомобіля, 
з’явилися сучасні наочні навчальні мате-
ріали, комп’ютери, інші технічні новинки. 
Відремонтували також дах, замінили ві-
кна і двері на більш сучасні – пластико-
ві. З оновленням 
бази школи поча-
ла збільшуватись 
кількість бажаю-
чих навчатись. Та 
незабаром тяжка 
хвороба підкоси-
ла Юрія Петро-
вича, і він пішов 
з життя. Сталося 
це взимку 2012 
року, а вже восе-
ни цього ж року 
посаду обійняв 
його син Воло-
димир.

«Молодий, але уміє 
працювати…»

Інколи колективи  зустрічають нових 
керівників з насторогою, мовляв, татусь 
заздалегідь підготував собі заміну. Проте 
у нашому випадку було все інакше. Адже  
Володимира тут добре знали: народився 
і виріс у Бобринці, навчався у  місцевому 
сільськогосподарському технікумі. Вищу 
освіту здобув у Кіровоградському націо-
нальному технічному університеті, отри-
мавши фах «автомобілі та автомобільне 
господарство». Та вирішальну роль зігра-
ло все ж не це. А особисті людські якості 
нового директора. І до нього, як мовиться, 
потягнулися люди…

– Володимир Юрійович є молодим ке-
рівником,– говорить голова Кіровоград-
ської обласної організації ТСО України 
Надія Титенок. – Принаймні у порівнянні 
з багатьма колегами. Але, незважаючи 
на цю обставину, користується автори-
тетом. І як керівник,  і як людина. Коли 
виникають  складні житейські ситуації 
чи просто непорозуміння між людьми, 
він завжди націлений  на пошук комп-
ромісних рішень.

Володіє і організаторськими здібностя-
ми, професійними знаннями і навичками. 
Під його керівництвом  відбулися позитивні 
зміни. Зокрема, збільшилася кількість слуха-
чів,  відремонтовано навчальний корпус. До 
того, як обійняти сьогоднішню посаду, Во-
лодимир Юрійович очолював Бобринецьку 
філію Кіровоградської автошколи, яка зна-
ходиться під егідою Всеукраїнської спілки 

автомобілістів. Тож досвід, набутий там, 
сповна знадобився тут.

За словами Надії Мустафаївни – кон-
кретні факти. Наприклад,  зважаючи на ді-
яльність колективу автошколи, спостеріга-
ється тенденція до збільшення кількості 
підготовлених водіїв. Зокрема, протягом 
2014-2015 років їх чисельність  зросла на 
80 відсотків. 

За словами Волкотруба, цими успіхами 
навчальний заклад завдячує насамперед 
трудовому колективу. Зокрема, виклада-
чам Дмитрові Піднебесному,  Андрію Ти-
щенку – людям молодим, але грамотним і 
навіть амбітним.  Вони підтримують свого 
керівника,  вважаючи справою честі допо-
могти йому реалізувати плани щодо збіль-
шення бажаючих отримати водійський фах 
саме в стінах цієї школи.

Надійними помічниками є також і ін-
структори з індивідуального навчання во-
дінню Володимир та Микола Квашенки, 
Григорій Ткаченко.

– Вони всім серцем вболівають за ту 
справу, якою займаються, – говорить Ва-
лентин Багрій, недавній випускник шко-
ли. – Вони, як на мене, навіть медведя на-
вчать кермувати автомобілем, настільки 
відповідально підходять до виконання 
своїх функціональних обов’язків.

Погоджується з ним і Анастасія Варко – 
власниця «Ниви», яка за порадою подруги, 
котра тут навчалася, теж прийшла до Бо-
бринецької автошколи.

Подібних відгуків можна почути безліч. 
І вони, на наш погляд, підтверджують: тут 
уміють працювати на кінцевий результат – 
підготовку водія.  

Одним із найголовніших статутних за-
вдань Бобринецької зразкової автомобіль-
ної школи є, звичайно, підготовка водій-
ських кадрів. Проте її колектив  не стоїть 
осторонь й інших проблем. 

Волонтерська  
діяльність

– У нас немає відповідної статистики, 
але я знаю , що деякі наші випускники бе-
руть участь у антитерористичній опера-
ції, – говорить Володимир Юрійович. – З 
моїх  колег поки що нікого не мобілізу-
вали, але якщо хтось отримає повістку, 
то не уникатиме призову. Я впевнений у 
цьому. До речі, один з наших працівників 
добровільно пішов до війська і сьогодні в 
складі однієї з частин Збройних Сил зна-
ходиться на сході країни: воює за себе і 
за свого брата, який загинув…

Колектив Бобринецької зразкової авто-
мобільної школи бере участь у волонтер-
ському русі. Наприклад, разом з іншими 

жителями Бобринця її працівники збира-
ли для бійців  продукти харчування, ре-
монтують  техніку для військових частин. 
Зокрема, 3-го окремого полку спеціаль-
ного призначення, який дислокується у 
Кіровограді.

– Я підтримую зв’язок з ним і тому 
знаю про ті проблеми, які дошкуляють 
нашим землякам, – продовжує Володи-
мир Волкотруб. – Ми, звичайно, не ча-
рівники, щоб одним рухом вирішувати їх. 
Але дещо можемо зробити. Наприклад, 
відремонтувати автомобіль, передати ту 
чи іншу запчастину, якої хлопці не мо-
жуть знайти на місці.

Особовий склад підрозділу, яким ко-
мандує капітан Максим Брянчиков, не раз 
добрим словом згадував бобринецьких 
оборонців. Друж-
ні стосунки скла-
лися і з особовим 
складом Криво-
різького баталь-
йону територі-
альної оборони, 
який теж перебу-
ває в зоні антите-
рористичної опе-
рації.

Налагоджена 
співпраця і з Бо-
бринецьким ра-
йонним військкоматом, у якого під час 
проведення так званих мобілізаційних 
хвиль виникає чимало проблем. Одна з 
них – транспортна. Справа у тому, що піс-
ля усіх «реформ», проведених у попере-
дні роки, вони залишилися, як мовиться, 
босими і голими. Тож за відсутності авто-
мобіля не спроможні навіть відправляти 
мобілізованих на полігон, де вони перед 
тим, як відбути в район АТО, проходять 
перепідготовку. 

– Не було випадку, коли б ми зверну-
лися до Володимира Юрійовича по допо-
могу, а він нам відмовив, – каже військо-
вий комісар району підполковник Микола 
Капітоненко. –  І це при тому, що пальне 
сьогодні є надто дорогим, я вже не кажу 
про амортизаційні витрати. Проте на вій-
ськовий полігон Широкий Лан, що у сусід-
ній Миколаївській області, ми доставляємо 
хлопців вчасно.

Автошкола надає офіцерам РВК примі-
щення, де вони організовують і проводять 
військово-патріотичні заходи, зокрема, 
зустрічі місцевої молоді з вояками, котрі 
повернулися з району бойових дій. Нала-
годжена співпраця і з громадською орга-
нізацією «Ветерани-прикордонники». Пра-
цівники школи допомагають у створенні 
музею  при місцевій школі, підтримують  

громадську організацію «Адреналін» –  мо-
лодіжний клуб, члени якого  займаються 
мотокросом. Зокрема, надали їм примі-
щення для зберігання їхнього обладнання. 
Безкоштовно.

Влітку 2014 року у родину Волкотрубів 
прийшло страшне горе – загинув Віталій, 
молодший брат Володимира. Він, солдат 
вже згадуваного 3-го полку спецпризна-
чення, разом з іншими бойовими побрати-
мами перебував на  Донбасі, де виконував 
відповідальні завдання: у 2014-му звіль-
няв від бойовиків міста і села Донеччини,   
обороняв Луганський аеропорт. Під Іло-
вайськом разом зі своїм підрозділом по-
трапив  у так званий котел, влаштований 
російськими військовослужбовцями. При 
виході з нього  був смертельно поранений 
ворожим снайпером. Посмертно  нагоро-
джений орденом «За мужність» 3-го сту-
пеню. Колектив Бобринецької зразкової 
автової школи підтримує дружні стосунки 
саме з тим підрозділом, у якому проходив 
службу Віталій.

– Сьогодні у нас вистачає проблем, – ка-
же Володимир Юрійович. – Але ми і надалі 
надаватимемо нашим воякам посильну 
допомогу, хоч якось сприяючи виконан-
ню ними завдань із захисту рідної землі.

Інна СЕМАК
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В навчальних закладах Товариства

Віталій Волкотруб

Володимир Волкотруб
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Благодійність 

За ініціативи місцевих активістів, 
серед яких чимало членів Това-
риства сприяння обороні України, 
у Вільшанському районі, що на 

Кіровоградщині,  не припиняється  збір 
благодійних коштів для потреб земляків, які 
беруть участь в антитерористичній операції 
на Сході України. Перша зібрана сума була 
витрачена на придбання бронежилета ви-
сокого ступеню захисту та такого ж міцного 
шолому для мобілізованого  Ігоря Задонно-
го. Ігор вже демобілізувався, а бронежилета 
через волонтерів передав іншому захисни-
ку, адже впевнений у якості амуніції. Взагалі 
такими бронежилетами волонтери забез-
печили більше 50 відсотків своїх земляків 
із першої хвилі мобілізації. Майже з усіма 
ними підтримували телефонний зв'язок, 

тому знали їхні нагальні потреби: хлопці 
просили допомогти камуфляжним одя-
гом, взуттям, білизною. А ще – ручними та 
бензопилками, електрогенераторами, до-
щовиками, гумовими чобітьми, реманен-
том, спальниками, карематами, раціями, 

теплими шкарпетками…
 До збору коштів долучилося 

все населення.  Волонтери  – що-
середи та щоп’ятниці -чергують 
на ринковій площі селища, в інші 
дні тижня виїздять у навколишні  
населені пункти, а  також займа-
ються збором пожертв,  здійсню-

ючи  подвірний 
обхід. В населених 
пунктах  влашто-
вуються  благодій-
ні ярмарки, в яких 
беруть  участь тру-
дові колективи,  
такі ж акції про-
ходять і безпосе-
редньо в школах 
району. Люди охо-
че купують твори 
мистецтва, дитячі 
поробки,  смако-
лики, книги. Адже 
знають,   що ви-
ручені кошти під-
уть на підтримку 
бійців. Концерти, 
вистави, караоке, 

спортивні змагання на байдарках і каное – 
все це також «працює» на довгоочікувану 
перемогу.

Завдяки соціальним мережам до учас-
ті в акції  активно при-
єднуються і  вихідці із 
району, які мешкають за 
межами Вільшанщини,  а 
то й за кордоном.       Крім 
збору коштів займаємося 
й іншими, не менш потріб-
ними справами. Скажімо, 
родина  Гайденків  із села 
Владиславка виготовила і 
передала на фронт сотні 
пакетів із сухим борщем. 
Жінки Березової Балки 
відправили на солдатські 
кухні більше тонни ква-
шеної капусти. Смачна 

домашня випічка – пироги, печиво, руле-
ти, вареники з різноманітною начинкою 
періодично доставляються з мальовничої 
Вільшанки на неспокійний Схід, зігріваючи 
наших захисників теплом рідних домівок.  
Зимової пори у бліндажах хлопці сушать 
одяг, готують їжу з допомогою «буржу-
йок», виготовлених місцевими умільцями 
із газових балонів. Десятки тонн городини, 
домашніх консервів, копченостей, борош-
на, круп, олії зібрано громадами та від-
правлено за місцем призначення.

У рамках акції «Подаруй солдату свя-
то!» волонтерами надіслано «Новою по-
штою»  53 різдвяні посилки, ще 25 посилок 
сформували та передали чи відправили 
безпосередньо конкретним адресатам 
організації, установи, окремі підприємці 
та родини. Це трудові колективи Сухо-
ташлицької, Добрівської,  Плоско-Забузь-
кої   сільських та Вільшанської селищної 
рад, районної ради і районної державної 
адміністрації, територіального центру, ра-
йонної лікарні, суду, бібліотеки, музичної 
школи, райдитсадка,  районного управ-
ління пенсійного фонду, управління праці 
та соціального захисту населення, вете-
ринарної медицини, райсількомунгоспу, 
державтоінспекції, відділу земельних ре-
сурсів,  приватні підприємці Марина Коха-
нюк, Олена Савченко, Любов Таран, Галина 
Антонова, Галина Лєпєшонкова, Олексан-
дра Крисюк, Яків Шевчук,  Валерій Лисонь, 
сім’я Даценків із Чистопілля  разом із міс-
цевими школярами і вчителями, родини 
Галацанів, Владових, Гілевичів, пенсіонер 
Віталій Цинко із Вільшанки 

Активну участь в акції «Подаруй сол-
дату свято!» взяли сільради та громади 

Бузникуватого, Вівсяників, Коритно-За-
бузького, Добрянки, Станкуватого, До-
рожинки, жителі Котовського. Свій доро-
бок у загальну скарбничку благодійності 
внесли Вячеслав Жила і Микола Паран-
чевський: від ПСП «Південне» та імені 
Шевченка у різдвяних посилках на схід 
України «поїхали» цигарки, кава, згущене 
молоко, гречка, сухі пайки.

Дуже стараються педагогічні і учнів-
ські колективи Вільшанської, Березово-
балківської, Добрівської, Сухоташлиць-
кої, Добрянської, Калмазівської, Вівся-
никівської, Дорожинської, Йосипівської,  
Маловільшанської, Коритно-Забузької, 
Плоско-Забузької шкіл району: зібрані 
ними продуктові набори, дбайливо спа-
ковані посилки, хвилюючі листи, патріо-
тичні малюнки, зворушливі поробки-обе-
реги, без сумніву, піднімають бойовий 
дух і настрій нашим захисникам. 

Вдячні волонтери за добровільні по-
жертви  підприємцям, керівникам СФГ 
та одноосібникам  Едуарду Гришку(с.  Ко-
ритно-Забузьке), Василю Поліщуку, Ігорю 
Дроботуну (с.Плоско-Забузьке), Олені 
Кріпак (с.Бузникувате), Акопу Арутюняну, 
Івану Стеценку, Миколі Сулимі, Валенти-
ну та Аллі Топонарям, (смт.Вільшанка), 
Таїсії Добровій, Віктору Яковлєву, Олек-
сандру Доброву (с.Добре), Михайлу Ке-
рамову (с.Вівсяники), Анатолію Семенцю 
(с.Йосипівка), а також школярам, вчителям  
та батькам із Бузникуватого, майстриням  
Марії Кифорчук, Валентині Ткаченко, Лізі 
Шпильовій із Вільшанки, Галині Кушнір-

чук із Осичок,  Олені Тутунару із 
Чистопілля , Оксані Крейтор із 
Доброго, Калині Драгановій із 
Станкуватого та  багатьом іншим 
небайдужим людям за в’язані  
шкарпетки для наших бійців, ро-
динам Кордюкових, Євтодієвих, 
Гичаків, Федорових, Кабакчей, 
Коряковцевих  
із Вільшанки за 
теплі речі і про-
дукти харчуван-
ня .

Моя роз-
повідь про па-
тріотичну Віль-
шанку була б 
неповною без 
імен і прізвищ 

волонтерів, тих, хто  теж 
наближає перемогу. Це 
Микола Полоз, Олена і 
Анатолій Степаненки, Таміла Буйденко, 
Валентина Драганова, Микола Балабан, 
Лідія Павленко, Любов Сілівко, Марія 
Стамат, Тетяна Новіцька, Галина Гілевич, 
Олена Константинова, Галина Григор’єва, 
Валентина та Валерій Цимбаленки, Раїса 
Абрамова, Галина Шалапко.

Ось так разом, спільними стараннями,  
всім районом,  намагаємось  підтримати 
наших захисників, бажаючи їм одного-
єдиного: повернутися скоріше до рідних 
домівок. Живими і здоровими. З  миром.

Валерій ПОХОДЕНКО,
голова Вільшанського районного комі-

тету ТСОУ України, волонтер,
Кіровоградська область

Допомагатимемо і надалі  
нашим захисникам

Наші хлопці в черговий раз  відвіда-
ли розвідників 81-ої десантно-штурмо-
вої бригади Високомобільних десантних 
військ, які стали для нас вже рідними. 
Звісно, не мо-
гли оминути і 
наших земляків, 
жителів Ново-
одещини, які 
боронять Укра-
їну на Сході. На 
блокпосту Оче-
ретине чекав на 
гостей з малої 
б а т ь к і в щ и н и 
національний 
гвардієць Євген 
Черних.  Євген 
–  наша гордість, 
офіцер по робо-

ті з особовим складом. 
Вкотре завітали і до Андрія  Козловця, 

який служить у медичній роті 57-ої окре-
мої мотопіхотної бригади.  Завернули до 
артилерійського дивізіону 26-ої Берди-
чевської бригади, де боронить нашу дер-
жаву ще один наш земляк, ветеран «аф-
ганської» війни Анатолій Мазур. До речі,  

з ним в цьому підрозділі служать чимало 
новоодеситів та хлопців нашого району. 
Анатолій передає всім волонтерам Нової 
Одеси і всім, хто допомагав, щирі слова 
вдячності від усіх бійців підрозділу. Хлопці 
не тільки допомогли воїнам матеріально, 
але й  підняли їм настрій і бойовий дух. 

Побували волонтери і в селі Славін-
ське, де радо зустрів хлопців житель села 
Дільниче, а нині наш захисник Вербеш 
Григорій. 

Отже, чергова поїздка на Схід позаду. 
Попереду –  формування нового вантажу. 
З розповідей волонтерів потреба в допо-
мозі хлопцям  не меншає. 

За допомогу по формуванню вантажу 
висловлюємо вдячність волонтерам рин-
ку «Альянс», особисто організатору цієї 
групи Севостьяновій Тетяні, групі волон-
терів Новоодеського РСТК ТСО України та 
багатьом новоодеситам.

Ще раз низько вклоняємось нашим 
воїнам і дякуємо за щедрість нашим зем-
лякам. Разом переможемо. Слава Україні!

Голова Новоодеської  районної 
організації  ТСО України  Юрій ШУТЯК

Сьогодні, коли Українське військо захищає рідну землю, йому допомагають усі небайдужі 
люди. Хто чим може. Як з маленьких рівчачків утворюється могутня ріка, так і з грошових 
пожертв, продуктів харчування складається благодійна допомога українців. Серед них є 
багато працівників оборонного Товариства: практично кожен осередок, навчальний заклад 
долучився до цієї благородної справи. Більш того, окремі їх керівники зуміли налагодити цю 
роботу у своїх містах, районах, об'єднавши навколо себе усіх, кому болить доля країни. 

ЗАВДЯКИ НЕБАЙДУЖИМ ЛЮДЯМ УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО ВІДБУЛОСЯ

Вільшанські шкарпетки – воякам АТО!

Збір благодійних коштів

Дари осені – захисникам країни

Ця грубка зігріє солдата
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Дзвони Чорнобиля

Сергій Сухарєв,
заступник начальника управління 
освітньої діяльності ТСО України, 
полковник запасу

– На той час я командував автомобіль-
ною ротою, яка входила до складу баталь-
йону забезпечення навчального процесу 
Київського вищого військового командно-
го училища. Повідомлення, що на станції 
«щось сталося і туди потрібно відправи-
ти автороту», надійшло до чергового  се-
ред ночі. 

З першими променями сонця ми вже 
були неподалік зруйнованого реактора. 
Спочатку за допомогою  потужного МА-
За розчищали під'їзди до нього, а потім, 
на його ж шасі, перевозили від залізнич-
ної станції автотракторну техніку. Після 
цього облаштовували контрольно-пере-
пускні пункти, на яких фахівці  переві-
ряли рівень радіаційного забруднення 
техніки, що виходила з району Чорно-
бильської АЕС.

Рівень радіації був надзвичайно висо-
кий: навіть дозиметри зашкалювали. Тоді, 
у перші дні після катастрофи, ми  не знали 
її реальних масштабів. Адже ніяких офіцій-
них повідомлень не було, а чиновники, які 
увійшли до складу урядової комісії з лікві-
дації наслідків аварії, цією таємницею з на-
ми не ділилися. Але ми чесно виконували 
покладені на нас обов'язки.

Василь Лавренюк, 
начальник відділу матеріально-
технічного забезпечення Запорізької 
обласної організації ТСО України, 
полковник у відставці

– На Чорнобильській станції довелося 
побувати двічі. Вперше це сталося у трав-
ні 1986 року. Тоді я, заступник командира 
полку, привіз у штаб Київського військово-
го округу подання на присвоєння черго-
вих звань офіцерам частини. Перебуваючи 
у Києві, отримав наказ на супроводження 
колони автомобілів до Чорнобиля.

 А вже у грудні 1986-го прибув у  
розпорядження начальника опера-
тивної групи округу, задіяної для лік-
відації наслідків катастрофи. Генерал  
призначив мене  заступником коман-
дира батальйону радіаційної розвід-
ки. Наш підрозділ дислокувався у селі 
Оране, за кілька десятків кілометрів од 
станції. На озброєнні особового скла-
ду знаходилися БРДМ-2 РХ (бойові роз-
відувально-дозорні машини), оснащені 
спеціальною апаратурою, яка дозво-
ляла визначати рівень радіаційного 
забруднення.

Особовий склад – військовослужбовці-
запасники, призвані з усіх куточків Укра-
їни: так звані партизани. Кожен, хто мав 
справу з цією категорією військовиків, 
знає, що дисципліною вони не вирізня-
лися. Але мої «партизани»,  розуміючи, ма-

буть, всю серйозність ситуації, по-
рушень не допускали... 

Територію, яка зазнала най-
більшого ураження радіонукліда-
ми, назвали зоною відчуження, а 
жителів усіх сіл, які опинилися в 

ній, евакуювали. Саму ж зону  поділили  на 
кілька так званих малих зон. В  кожній з них 
працювали групи армійців – представників 
Московського, Ленінградського, Прикар-
патського і Київського військових округів. 

Оскільки серед учасників ліквідації на-
слідків аварії найбільше було «українських 
партизанів», то нашій групі «нарізали» най-
більшу ділянку.  Її ми і обстежували, нано-
сячи результати замірів на мапу і допо-
відаючи їх вищому командуванню. Вони 
відразу надавали цю інформацію комісії з 
ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи, яку очолював  перший заступник 
голови Ради міністрів СРСР Борис Щер-
бина…

Проводили також дослідження тран-
спортних засобів, які працювали на стан-
ції. Коли рівень  радіаційного забруднення 
зашкалював, їх знімали з експлуатації. А та-
кож очищали від радіонуклідів приміщен-
ня  3-го енергоблоку, розташованого не-
подалік 4-го.  Солдати знімали штукатурку, 
бетон, які вивозилися за межі станції і за-
хоронювалися у так званих могильниках. 
Працювали цілодобово. Довелося нам і 
знищувати так званий рудий ліс: дерева 
«всмоктали» в себе надто багато радіації.

Якихось надзвичайних заходів щодо 
убезпечення від надмірного радіаційно-
го опромінення ніхто не вживав. Я, інші 
колеги-офіцери щодня інструктували осо-
бовий склад щодо правил безпеки під час 

виконання  робіт. Проте всі ми отримали 
«свої» дози опромінення. Багатьом вони 
вкоротили віку, а тим, кому пощастило до-
жити до наших днів,  нагадують про себе  
хворобами…

Микола Дасевич,
викладач Фастівського автодорож-

ного технікуму
– У 1986 році я працював начальни-

ком автоколони Макарівського автотран-
спортного підприємства. Відлік мого пе-
ребування в районі Чорнобильської ка-
тастрофи розпочався наприкінці квітня. 
Практично всі завдання, які довелося ви-
конувати, були пов'язані з евакуацією жи-
телів тих населених пунктів, які найбіль-
ше постраждали від «мирного атому». 

Для цього були за 
діяні сотні автобу-
сів, вантажівок, об-
ладнаних під пере-
везення людей. Їх 
ми вивозили  до 
Макарівського, Бо-
родянського, Киє-
во-Святошинсько-
го та інших районів Київщини. Оскільки 
гуртожитків,  інших приміщень для  по-
страждалих не вистачало, то розселяли  і  
по домівках пересічних громадян. Після 
того, як був евакуйований останній жи-
тель, почали вивозити худобу. На Дар-
ницький м'ясокомбінат…

В Чорнобильській зоні ми працювали 
вахтовим методом: 2 тижні проживали в 
самому Чорнобилі, звідкіля щоранку від-
правлялися на виконання завдань, а 2 тиж-
ні – вдома.

Під час виконання завдань з ліквідації 
наслідків тієї техногенної катастрофи усі 
ми  отримали певні дози радіації. Але я 
про це, повірте, не шкодую. Адже серед 
тих, кого ми вивозили, були і діти. І хтоз-

на, можливо, саме ми, водії, деяким з них 
і врятували життя.

Впевнений: Україна повинна пам'ятати 
і дбати про тих громадян, котрі ціною здо-
ровя, а то й життя рятували мільйони лю-
дей від смертоносної радіації

Бліц-інтерв'ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

ЧОРНОБИЛЬ: ЦИФРИ І ФАКТИ
Четвертий енергоблок, на якому стався вибух, почав 

експлуатуватися наприкінці 1983 року.  26 квітня 1986-го 
о 1 годині 23 хвилини 40 секунд на ньому сталася аварія, 
яка вважається найбільшою техногенною катастрофою 
в історії людства.

Станом на 29 квітня 1986 року на теренах Української РСР до-
зиметричні та радіометричні вимірювання виконували близько 
15 тисяч постів радіаційного спостереження, понад 700 розвід-
увальних груп, 560 лабораторій санітарно-епідеміологічних стан-
цій, 420 ветеринарних лабораторій, 140 метеорологічних стан-
цій. Ведення радіаційної розвідки на транспортних маршрутах, 
в населених пунктах, розташованих неподалік Чорнобильської 
АЕС, виконання інших, найбільш небезпечних завдань, було по-
кладено на військові підрозділи  Цивільної оборони. 

Відразу після вибуху на 4-му реакторі була створена держав-
на комісія з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, яку 
очолив перший заступник голови Ради Міністрів СРСР Борис 
Щербина. Її  наділили  надзвичайно широкими повноваження-
ми: саме за розпорядженням Щербини  вже 27 квітня 1986 року 
розпочалася евакуація жителів Прип’яті – міста, де здебільшого 
жили працівники станції. Буквально за кілька годин до інших на-
селених пунктів були вивезені майже 50 тисяч чоловік. Незаба-
ром були евакуйовані і жителі тих сіл, що потрапили в так звану 
10 кілометрову зону відчуження. 

Вже у 1986 році для постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи у Києві було виділено близько 8 тисяч квартир, а у 
Чернігові – понад 500. Після того, як стали відомі масштаби радіа-
ційного зараження прилеглої до ЧАЕС місцевості, 6 травня розпо-
чалися роботи з її дезактивації. Виконували їх військові підрозділи 
Радянської Армії. Велися вони цілодобово змінними командами. 
В цих роботах у травні  брали участь понад 6 тисяч військовиків, 
більшість з яких отримали надмірні дози опромінення.

Зруйнований  реактор матиме 
надійне укриття 

Воно убезпечить від проникненя в атмосферу радіацій-
них компонентів, що залишились у його  череві 

У 1986 році – відразу після Чорнобильської катастрофи –  над 
4 енергоблоком спорудили  укриття, яке б завадило витоку в 
атмосферу радіації. Але з часом  у ньому з’явилися шпаринки, 
через які почався неконтрольований  витік радіаційного пали-
ва. Тому було прийнято рішення про спорудження так званого 
конфайнмента – нового саркофага. За сучасними технологіями.

Але бракувало коштів. Тодішнє вище політичне керівництво 
України звернулося по допомогу до міжнародної спільноти.  У 
1997 році був створений Чорнобильський фонд «Укриття», у 
якому акумулюються кошти, зібрані на будівництво саркофагу. 
Загальна  його вартість – понад 2 мільярди євро. Основні ви-
трати пов’язані зі зведенням   конфайнмента  – нового укриття, 
яке обійдеться у 1,5 мільярда євро. У 2010 році будівельники 
взялися до роботи. Розміри цього об’єкта   вражають: висота 
становитиме 110 метрів, довжина і ширина відповідно  165 і 
260 метрів, а важитиме понад 30 тисяч тонн.  По завершенні 
будівельних робіт він стане  найбільшою пересувною спору-
дою у світі!

 Зараз  укриття оснащують  спеціальною  технікою, після чо-
го насунуть на пошкоджений реактор. Це повинно статись у 
2017 році. Термін експлуатації – не менше 100 років. Його кон-
струкція дозволить в майбутньому демонтувати старе укриття 
і вилучити радіоактивні матеріали, що містяться в ньому.  До 
Чорнобильського фонду  вносять кошти понад 40 країн світу.  

Тридцять років віддаляють нас від тієї квітневої ночі, коли на 4-му енергоблоці 
Чорнобильської атомної станції стався вибух. Він призвів до радіаційного забруднення 
значної частини України. Зокрема, згубного впливу радіонуклідів зазнали  понад 
70 районів 12 областей, на теренах яких проживали більш як 3 мільйони людей.

Втім, наслідки були б ще жахливішими, коли б не солдати й офіцери Радянської 
Армії, які першими вступили  у смертельний двобій з невидимим ворогом. 

Пропонуємо  спогади працівників нашого Товариства, які брали участь у вгамуванні 
«атомного диявола» 

ТО БУЛИ ТРИВОЖНІ 
ДНІ І НОЧІ...

Василь Лавренюк (другий зліва) Василь Ларенюк (другий зліва)
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В обласних організаціях Товариства 

Про необхідність патріотичного 
виховання підростаючого 
покоління у нас не говорить 
хіба що лінивий: розмови про 

це точаться з перших днів існування 
незалежної Української держави. На жаль, 
балачки підмінили конкретні справи: у 
більшості випадків заходи, метою яких є 
формування національно-патріотичного 
світогляду, проходили абияк, через що і  
мали вкрай низький коефіцієнт користі.

Свідченням цього можуть слугувати 
результати соціологічного опитування, 
проведеного наприкінці минулого року 
серед молоді віком від 16 до 18 років. На 
запитання чим вони найбільше дорожать, 
хлопці і дівчата відповіли, що «власною 
свободою,  можливістю заробляти і досту-
пом до Інтернету». І це в той час, коли в 
країні йде війна, на якій гинуть українці!.. 

Я належу до того покоління, яке добре 
пам’ятає з яким настроєм  йшли раніше 
до армії юнаки і як їх проводжали рідні, 
друзі. У  сільській місцевості це робило-
ся у супроводі  духових оркестрів, у клубі 
збиралися односельці, які бажали своїм 
землякам чесно відслужити і повернути-
ся додому живими і здоровими. Коли ж 
на мапі світу постала суверенна Україна, 
ситуація докорінно змінилася. З’явилися 
так звані  відказники – молоді і здорові 
хлопці, які усіма правдами і неправдами 
намагалися уникнути армійської служби. 
Соромно про це говорити, але у військо-
вих комісаріатах навіть почали існувати  
так звані такси – грошові суми, за які мож-
на було свій конституційний обов’язок ви-

конувати… вдома! Тих же, хто не зміг чи 
не захотів цього робити, почали називати 
невдахами. Словом, світ перевернувся…

– У 1914 році багато хто з нас «проки-
нувся»: виявилося, що ворог існує не лише 
у книжках та фільмах про війну, ми дізна-
лися, що ним може бути і той, хто ще кіль-
ка днів тому вважався другом, – говорить 
голова Миколаївської  обласної організа-
ції Товариства сприяння обороні України  
Олександр Пустоляков. – Коли ж почалися 
так звані мобілізаційні хвилі, з’ясувалося, 
що не всі українці бажають захищати свою 
країну. І хто б і що сьогодні не говорив з 
цього приводу, впевнений: одним з чин-
ників, які призвели до цього, стала відсут-
ність військово-патріотичного виховання 
в Україні.

До речі, оборонці Миколаївщини цьому 
питанню завжди приділяли чимало уваги. 
Наприклад, організовували зустрічі вете-
ранів Другої світової війни з молоддю, про-
водили спортивні змагання. Нещодавно 
теж пройшов турнір з тактико-спеціаль-
ної підготовки з використанням пневма-
тичної і аірсофт зброї на Кубок Миколаїв-
ської ОО ТСО України. Його мета – пропа-
ганда фізичної культури 
і спорту, військово-па-
тріотичне виховання, 
прищеплення навичок 
безпечного володіння 
зброєю. Турнір складав-
ся з 3-х вправ: тактич-
на стрільба, стрільба на 
швидкість по мішенях, 
дуель.

Розпочався він  з ви-
конання гімну України, 
а до його  проведення 
були залучені пред-
ставники навчального 
центру Військово-Мор-

ських Сил  ЗС України, 79-ї окремої аеро-
мобільної  бригади, яка дислокується у міс-
ті, Національної гвардії,  прикордонники. 
Вони не лише змагалися у майстерності 
вражати цілі, а й спілкувалися з молоддю, 
розповідали про сьогодення Українського 
війська. 

А на території спортивного містечка, 
яке належить бригаді тактичної авіації іме-
ні генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, 
відбувся турнір з військово-прикладних 
видів спорту.  Одним з головних організа-
торів цього заходу була обласна оборонна 
організація.

На цей захід запросили заступника вій-
ськового комісара Миколаївської області 
по роботі з особовим складом Володими-
ра Мельникова. Йому  як нікому іншому 
відомі проблеми, повязані з мобілізацією 
громадян України до війська. 

– Обов’язок кожного  громадянина Укра-
їни  бути готовим  морально і фізично  до 
захисту Вітчизни, – сказав він, виступаючи 
перед учасниками зібрання. – За виклю-
ченням тих, у кого слабке здоров’я. У нас 
інколи трапляється навпаки: люди, які ма-
ють хвороби, готові йти  і зі зброєю в руках 

боронити Україну, а деякі, цілком придатні 
до служби, вишукують у чинному законо-
давстві шпаринки, щоб цього не робити.

Голова Миколаївської обласної органі-
зацуії Товариства, представники місцевої 
влади, Українського війська проаналізу-
вали причини, які  призвели до занепаду 
виховання молоді. Всі учасники дискусії 
дійшли висновку:  провина у цьому лежить 
як на державі, так і на усьому нашому сус-
пільстві. 

– Любов до рідної землі, старших по-
колінь, готовність захищати країну треба 
виховувати з раннього дитин-
ства, – зазначив Олександр 
Дмитрович.  – А ми, прого-
лосивши незалежну Украї-
ну, якось забули ці пропис-
ні істини. Добре, що хоч те-
пер схаменулися. Стратегія  
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 
на 2016 – 2020 роки, затвер-
джена Президентом України, 
є свідченням цього.

На думку Олександра Пус-
толякова, одним із головних напрямків 
виховання патріотично налаштованих 
громадян є формування їхнього  світо-
гляду. І здійснюватися воно повинно не 
на основі загальних гасел і розмов, а  на  
прикладах героїчної боротьби Україн-
ського народу за самовизначення і тво-
рення власної держави, ідеалів свободи, 
соборності та державності.  

Значний інтерес у присут-
ніх викликала доповідь за-
ступника командира батареї 
по роботі з особовим складом 
79-ї аеромобільної бригади 
Єгора Бессараба. Він  підкрес-
лив значення військових тра-
дицій Збройних Сил України, 
які сягають сивої давнини, для 
виховання підростаючого по-
коління в сучасних умовах.  А 
також участі наших сучасників 
в антитерористичній операції, 

які відстоюють державний суверенітет і 
територіальну цілісність України. Зокрема,  
солдатів і офіцерів  79-ої бригади.  

Під час конференції відбулася   презен-
тація кафедри військової підготовки Мико-
лаївського національного університету ім. 
В. Сухомлинського. Миколаївські оборонці 
взяли також участь в обговоренні проблем, 
повязаних з проведенням  обласного етапу 

Всеукраїнської ди-
тячо-юнацької гри 
«Сокіл» («Джура»),  
обмінялися думка-
ми з цього приводу. 

На завершен-
ня заходу пе-
ред учасниками 
вис т упив рій-
переможець ІІ 
(обласного) ета-
пу В сеукраїн-
ської військово-
патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») Україн-
ського козацтва (керівник 
Андрєєв В.А.) та члени Ко-
зацької громади Микола-
ївської області. Вони  про-
демонстрували володіння 
елементами військово-ко-
зацького вишколу «Козаць-
кий вар». 

Сьогодні практично всі 
оборонні осередки пере-
живають складні часи, обу-

мовлені фінансово-економічними про-
блемами. Звісно, що ця обставина не 
може не позначатись і на патріотично-
му вихованні молоді – реалізації одного 
із пріоритетних завдань нашого Това-
риства. Та приклад миколаївських обо-
ронців свідчить: і за часів скрути можна 
все ж вишукувати можливості, щоб ця 
робота продовжувалася. Один із варі-
антів – співпраця з місцевими органами 
влади, іншими громадськими органі-
заціями, які не сидять склавши руки.

– Сьогодні усім важко, – говорить 
Олександр Пустоляков. – А хіба нашим 
солдатам, які на Донбасі відстоюють 
територіальну цілісність країни, лег-
ше? Адже їм часто бракує найнеоб-
хіднішого, але ж вони не залишають 
своїх позицій, розуміючи, що за ни-
ми – Україна. Так і ми повинні усвідом-
лювати свою місію щодо виховання 
патріотів Української держави. 

Олег ДАЦЮК

Цього року у Миколаєві відбулася обласна конференція «Су-
часні підходи до патріотичного виховання в умовах реаліза-
ції Концепції національно-патріотичного виховання». Її ор-
ганізаторами виступили обласний Центр туризму, краєз-
навства та екскурсій учнівської молоді, кафедра військової 
підготовки МНУ ім.  В. Сухомлинського, Козацька громада 
регіону.
Миколаївський осередок оборонного Товариства теж не зали-
шився осторонь цього заходу.

«ЛЮБОВ К ОТЧИЗНІ ДЕ ГЕРОЇТЬ,
ТАМ СИЛА ВРАЖА НЕ УСТОЇТЬ...»

Олександр Пустоляков



На Донбасі третій рік поспіль точиться війна.  Неоголошена, підла і жорстока,  вона вже відібрала – за офіційними да-
ними – близько 3 тисяч  життів українських солдатів та офіцерів: тих, хто за велінням серця, а хто і військового комісара, 
став на захист своєї землі.  Всі вони були різними за віком, соціальним статусом, політичними та релігійними уподобання-
ми. Об'єднувало їх одне: всі вони захищали свою країну, свій народ і, врешті решт, свою домівку від непроханих гостей. На 

У вічний вирій відлітають сини України...
честь полеглих вже написано чимало віршів, пісень. Майстер виробничого навчання  Прилуцької автомобільної школи, що 
на Чернігівщині, Павло Віткус світлій пам'яті своїх земляків, які віддали життя за майбутнє наших дітей, присвятив вірші. 
Можливо, з професійної точки зору маститі поети знайдуть в них певні погрішності.  Але написані вони від щирої душі, з 
сердечним щемом за своїми земляками, які, як писав Василь Симоненко, відлетіли у вічний вирій.

Джевага 
Сергій Олександрович 
Народився 28 вересня 1971 

року. Навчався у Київському 
Державному університеті те-
лекомунікацій. З 1991 року 
працював електромеханіком 
у центрі електрозв`язку, з по-
чатком  бойових дій на Донбасі 
вступив до лав добровольчо-
го батальйону. Солдат, коман-
дир міномету 2-го батальйону 
спеціального призначення НГУ 
«Донбас». Загинув 29 серпня 
2014 року під час виходу з так 
званого  Іловайського котла. Ті-
ло Сергія досі  не знайдене. На-
городжений орденом  «За муж-
ність» III ступеню (посмертно).

Деркач  
Сергій Павлович 

Народився 11 грудня 1973 р. 
у м. Івано-Франківську.  У 1998 
році закінчив Харківський вій-
ськовий університет за спеці-
альністю «Метеорологічне за-
безпечення». З 30 грудня 2013 
року – заступник командира 
танкового батальйону по робо-
ті з особовим складом. Загинув 
30 липня 2014 року.  Похова-
ний на кладовищі міста При-
луки. Посмертно нагородже-
ний орденом  «За мужність» ІІІ 
ступеню.

Безгубченко 
Сергій Борисович

Народився 7 січня 1989 
року у селі Сухополова. У 
2006 році закінчив 11 кла-
сів Сухополов’янської школи, 
призваний до ЗС 19 березня 
2014 року. Загинув в ніч з 3 на 
4 вересня 2014 року біля села 
Дмитрівка Луганської області. 
Похований у рідному селі.

Лавренчук  
Віктор Іванович

Народився 7 жовтня 1986 
року у місті Дьйор (Угорщи-
на). Проходив службу у скла-
ді військових частин, які здій-
снювали охорону кордону з 
РФ. У листопаді 2014 року В. 
Лавренчук перервав 30-денну 
відпустку, дізнавшись, що його 
частина передислоковується 
у район Донецького аеропор-
ту.Загинув 8 грудня 2014 року.
Похований у селі Рудівка При-
луцького району Чернігівської 
області. Нагороджений орде-
ном  «За мужність» ІІІ ступеню 
(посмертно).

Бойко 
Валентин Анатолійович
Народився 4 серпня 1979 

року. Працював залізнични-
ком. У березні 2014 року при-
званий  до лав Збройних Сил 
України. Сержант, командир мі-
нометного розрахунку. Загинув 
8 грудня 2014 року. Похований 
у місті Прилуки.

Потієнко 
Анатолій Юрійович

Народився 13 серпня 1983 
року у селі Придеснянське 
Коропського району Чернігів-
ської області, з 2008 року про-
живав у селі Валки Прилуць-
кого району. Перед призовом 
працював у особистому селян-
ському господарстві. Загинув 
7 січня 2015 року. 

Міхнюк  
Олег Іванович

Народився 27 жовтня 1965 
року у селі Мала Дівиця При-
луцького району. У 1984–85 ро-
ках воював  у  Афганістані. Двічі 
поранений, нагороджений  2 
орденами  Червоної Зірки та 
медаллю «За відвагу». Актив-
ний учасник Революції Гідності. 
Сотник 8-ї сотні Майдану. З по-
чатком військової агресії проти 
України пішов добровольцем 
до 24-го батальйону територі-
альної оборони «Айдар». Сер-
жант, командир «афганської» 
роти. Загинув 20 серпня 2014 
року.  Похований у місті Києві. 
Удостоєний ордена  «За муж-
ність» І ступеню (посмертно).  

Матяш  
Григорій Володимирович 

Народився 15 червня 1989 
року у місті Прилуки. Захоплен-
ня ковальським мистецтвом 
переросло у професію. Григо-
рій Матяш став відомим кова-
лем-реконструктором школи 
традиційного ковальства. Йо-
го роботи високо цінувалися 
колекціонерами. Учасник ба-
гатьох Всеукраїнських фести-
валів ковальського мистецтва: 
«Ковальська Весна», «Гамора — 
2015» та інших. Член добро-
вільної громадської організа-
ції бойових мистецтв «Спас». 
Учасник Революції Гідності, 
після початку російської агре-
сії, одним з перших поступив 
на військову службу. Загинув 
31 липня 2015 року під час мі-
нометного обстрілу. Нагоро-
джений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеню (посмертно). 

Я гордий тим, що українець,
Що виріс я на цій землі,
Що моя мова солов’їна,
І цвіт калини на воді …

Що найвродливіші дівчата
Живуть на милій Україні,
Тим, що народ не має ката,
Як у «братерській» нам країні …

Я гордий тим, що маю голос,
Що можу вільно говорити,
Цвіте на ниві повний колос,
Із Дніпра воду можу пити …

Я гордий тим, що українці
Не терплять підлості і зради,
Що кожну прожиту сторінку
Самі друкують, без поради …

Що мають голови на плечах,
У грудях вогнені серця,
Самі собі не суперечать,
І вірять в Господа-отця …

За те, що рід свій пам’ятають,
Свої канони   бережуть,
 Свої кордони захищають,
І, якщо треба, добре б’ють …

Не стануть зроду на коліна,
Чужого зроду не візьмуть,
Не вдарять побратиму в спину
І свого теж не віддадуть …

І якщо треба допоможуть,
Останню скинуть сорочину,
Тут пам’ятають слово Боже,
Бо поважають в нас людину …

Я, гордий тим, що Українець,
Що я живу на цій землі,
Що моя ненька Україна –
Гартує мир у боротьбі …

Що можу я життя віддати
За наш козацький славний рід …
Так мене вчили батько й мати,
А їх так вчили бабця й дід …

Прийшли звістки з АТО і на землю Прилуцьку,
Принесли із собою сліз гірких відчуття,
Обірвалось життя десь далеко юнацьке,
Захищаючи волю і віру у світле своє майбуття…
 Кудниченко, Безгубченко, Отієнко і Бойко,
 Деркач, Носенко, Лавренчук і Таценко –
 Полягли за Вкраїну хто у полі, а хто в аеропорті…
 Полягли, як герої, а їх хтось -  в проценти…
Бо звикли давно все ділить на відсотки,
Щоб при владі втриматись, щоб рейтинг не впав…
А, там, на сході країни таких хлопців сотні,
Тих – кого рідні любили, тих – на кого хтось вдома чекав…
 Не відсотки вони, не проценти і, навіть не дані статистики…
 Вони частка народу, вони вірні сини України,
 Вони перші пішли, щоб від гадів країну очистити,
 Щоб вільно і гордо звучала, мова наших дідів, солов’їна…
Пішли хлопці з життя, але з пам’яті їх не забрати,
Слід чіткий залишили вони на землі, що освячена Богом…
Ні, нікому у світі ніколи нашу віру, наш дух не зламати,
Що родились в стару давнину за Дніпровським порогом…
 Прийшли звістки з АТО і на землю Прилуцьку…
 Наче ключ журавлиний полинули душі у небо,
 Залишили все – сльози рідним, спогади й смуток
 І, не кличуть нікого, нікого не кличуть до себе…
Тільки іноді ми, коли небо заплаче рясними дощами,
Коли вітер грайливий нам спогад навіє…
На цвинтар підем до могилок з синами,
Щоб слізьми окропити їх не здійснені мрії…                                                                     

Приходить ніч, приходять думи,
Коли легкі, мов вітер в полі,
Пливуть по хвилі в забуття 
Немов в човні, що зветься доля …

Одні спалахують й згасають,
Мов спалах блискавки у небі,
Одну лиш мить посновигають –
Про це не думай, те не треба …

А ще бувають думи чисті,
Течуть бальзамом по душі,
Такі спокійні, променисті
Мов промінь сонечка в руці …

Лягають тихо, мов тумани
Радіє серденько твоє,
І мова срібними словами,
Мов птаха, пісню дзвінку ллє …

І рухи всі не полохливі,
В очах надія і любов,
Стає усе в житті важливим …
І, враз вогонь, повсюди кров …

Душа завмерла, причаїлась,
Ледь-ледь у грудях серце б’ється,
Так дума чорна в мозок в’їлась,
Ту біль страждати доведеться …

Таке бува в часи негожі,
Коли на тебе йдуть війною,
Коли ти хочеш, а не можеш
Своїх дітей закрить собою …

Таке буває, сумні звістки,
Летять із фронту у всі боки,..
Набата дзвоном там у мізку
Війни відлунюються кроки,..

Та все ж таки, і слава Богу,
То більше дум ясних і чистих…
Хай буде в кожного дорога
Із днів погожих, променистих.



№ 2(22)2016 19№ 2(22)2016 18

Славетні імена України 

«Приховав своє соціальне 
походження…»

Народився Іван Черняховський у червні 
1906 року неподалік Умані – у  селі Окса-
нино. В сім’ї, окрім Іванка, було ще четверо 
дітей. Батько  працював у місцевого по-
міщика конюхом, і коли той купив у 1914 
році садибу в селі Вербова, що на Віннич-
чині, родина Черняховських теж переїха-
ла з ним.

З початком Першої світової війни 
батька відправили на фронт, де  він 
дістав важку контузію і незабаром по-
вернувся додому. Коли хлопчині випо-
внилося 13 років, Данило Миколайович 
захворів на тиф і  помер. А через тиж-

день поховали і матір: п’ятеро малоліт-
ніх дітей враз осиротіли…

Військова  кар’єра майбутнього полко-
водця розпочалася на берегах Південного 
Бугу – у 17-му артилерійському полку, що 
дислокувався у Вінниці. Кар'єра, особисте 
життя Черняховського складалися напро-
чуд вдало: у 1929 році в його сімї народи-
лася донька Неоніла, він закінчив вечірню 
школу і його призначили командиром ба-
тареї. А  незабаром  став слухачем Військо-
во-технічної академії ім. Ф. Дзержинського. 
Коли на базі факультету, на якому він на-
вчався, в Москві була створена Військо-
ва академія механізації і моторизації, Іван 
Черняховський разом із родиною переїхав 
до цього міста. 

…Якось до  академії, де навчався Іван 
Данилович, надійшов лист, підписаний се-
кретарем Томашпільського райкому партії, 
що на Вінниччині, Пескудом.

 «Слухач академії Черняховський при-
ховав своє соціальне походження. Він не 
лише не гідний навчатись у такому на-
вчальному закладі, а й взагалі служити в 
Червоній армії. З ним потрібно негайно 
розібратись», – було написано у доносі.

Але все минулося: перевірка показала, 
що Іван Черняховський  з родини простих 
селян і ніколи не належав до так званих 
антирадянських елементів. 

Мине небагато часу і Черняховському 
доведеться, ризикуючи не лише кар’єрою, 
а й самим життям, захищати чесне ім’я 
свого заступника, якого НКВС звинуватив 
в тім, що він ворог народу. Від Івана Да-
ниловича вимагали дати компрометуючі 
дані, всіляко залякуючи. Та не на того на-
трапили…

Війну підполковник Черняховський зу-
стрів командиром 28-ї танкової дивізії, яка 
дислокувалася у Прибалтиці. З’єднання 
брало актичну участь в оборонних боях 
під Шауляєм, на Західній Двіні, під Соль-
цями та Новгородом. В цей же час комдив 
отримує звання полковника.

Неочікуване призначення

З перших днів гітлерівської навали 
Іван Данилович пізнав гіркоту поразок 
і відступу. Але це, як згадували після ві-
йни його бойові побратими, був добре 
спланований, організований відступ, коли 
дивізія вела оборонні бої, всіляко стриму-
ючи переважаючого у живій силі та тех-
ніці ворога.  

В коментарях до мемуарів фельдмар-
шала фон Манштейна йдеться про те, що 
влітку 1941-го підрозділи Черняховсько-
го… перейшли кордон зі Східною Прусі-
єю і добряче пошматували гітлерівців!.. 
Про цей випадок розповідав  військовому 
журналісту полковнику Олександру Філю 
і його син, генерал-майор Олег Черня-

ховський, який проживав у Москві. І ще 
такий факт. В перші місяці війни окремі 
генерали потрапили в полон, не зуміли 
організувати ворогу достойну відсіч, за 
чого наші війська панічно відступали. 
Натомість Черняховський менш як за рік 
був нагороджений 2 орденами Червоно-
го прапора!..

В червні 1942 року генерал-майора 
Черняховського викликають у Москву і  
призначають командиром 18-го корпусу, 
що діяв на Воронезькому фронті. А вже в 
липні – під час засідання військової ради 
60-ої армії – прямо до зали, де воно про-
ходило, зателефонував Верховний Голов-
нокомандувач і повідомив, що замість ге-
нерал-лейтенанта Антонюка «від сьогодні 
армією командує генерал Черняховський». 
Це рішення було викликане тим, що Анто-
нюк не впорався з командуванням…

У вересні 1943 року війська 60-ї ви-
йшли до Дніпра, північніше Києва. За 25 
днів вони пройшли понад 300 кілометрів 
і форсували його. До речі, разом зі своїми 
бійцями – в одному з човнів – знаходився 
і командарм…

За форсування найбільшої водної ар-
терії України 306 бійців і командирів ар-
мії удостоїлися звання Героя Радянського 
Союзу. Серед них був і їхній командувач.

У березні 1944 року Івану Даниловичу 
присвоєно звання генерал-полковника і 
призначено командувачем 3 Білоруським 
фронтом. У поданні на присвоєння звання 
командувач фронтом Георгій Жуков, який, 
як відомо,  був досить скупим на похвалу 
підлеглим, писав: «За своїми знаннями і 

умінням керувати військами, команду-
вач 60-ї армії генерал-лейтенант Чер-
няховський цілком заслуговує звання 
генерал-полковник. У порівнянні з 
Москаленком, Гречком і Рибалко сто-
їть набагато вище. Просимо присвоїти 
тов. Черняховському звання генерал-
полковника»».

А через кілька місяців – 28 червня 
1944 року – отримує звання генерала 
армії: зі всіх командувачів фронтами 
він був наймолодшим. Тоді йому ви-
повнилося лише 39 років.

Під час операції по звільненню Бі-
лорусі військам Черняховського про-
тистояли війська командувача групи 
військ «Центр» фельдмаршала фон Бу-
ша. Цікавий факт: в роки Першої сві-
тової Буш командував батальйоном, 
а Черняховський обійняв цю посаду 
лише у 1937-му. У 30 років. На той час 
52-річний Буш в чині генерал-лейте-
нанта командував корпусом, а в 1939-
му прийняв командування армією. Піс-
ля нападу Німеччини на Францію, він 

керував операцією по обходу лінії Мажино 
і вторгненню в Бельгію, а підполковник 
Черняховський командував всього лише 
полком. Та, незважаючи на ці обставини,  
саме 28-а дивізія полковника Черняхов-
ського зупинила передові частини Буша 
влітку 1941-го… 

«Смертельно поранений, 
вмираю…»

17 лютого  1945 року генерал армії Чер-
няховський зателефонував Олександру 
Горбатову, який командував 3-ю армією. 
І сказав, що незабаром буде у нього. Ко-
ли ж командувач армією, що входила до 
складу Білоруського фронту, попередив, 
що дорога прострілюється ворогом, Чер-
няховський відповів:

– Чекайте. Скоро буду.

 Генерал Горбатов після війни згадував:
 «Я вирішив зустріти Івана Даниловича. 

Проїхавши місто, я, щоб не запізнитися, 
поспішив до розвилки шосе в семистах 
метрах східніше міської околиці. Не до-
їхавши туди метрів з півтораста , я побачив 
«вілліс», що під’їжджав, і почув один по-
стріл з боку німецьких позицій. Тільки-но 
автомобіль командувача опинився на роз-
вилці, як роздався єдиний вибух снаряда. 
Але він виявився роковим..

Ще не розсіявся дим і пилюка після ви-
буху, як я вже був біля «вілліса». В ньому 
сиділи п’ять чоловік: командувач фронтом, 
його ад’ютант, водій і два солдати. Генерал 
сидів поруч з водієм, нахилившись до скла, 
і кілька разів повторив:

 «Поранений смертельно, вмираю…»
В газеті «Червона зірка» вже було на-

бране повідомлення про присвоєння Івану 
Даниловичу звання Маршала Радянського 
Союзу. Та, оскільки це звання посмертно 
не присвоювалось, за вказівкою Сталіна 
його зняли з друку.

За словами Олега Черняховського, його 
мати навіть бачила кітель з маршальськи-
ми погонами, який приносили батькові для 
примірки. Є інформація і про те, що пріз-
вище генерала армії було внесено до спис-
ків тих, кого Сталін планував нагородити 
орденом Перемоги. А таких виявилося не 
так вже й багато…

«Людина нового покоління…»

 «Знайомлячись з військами 60-ої армії, я 
уважно придивлявся до генерала І. Д. Чер-
няховського. Це був чудовий командувач. 
Молодий, життєрадісний, культурний. Пре-
красна людина! Це відразу кидається в очі. 
Бо якщо до командарма підходять допові-
дати не зі страхом у голосі, а з посмішкою, 
то розумієш, що досяг він багато».

Так згадував Івана Даниловича маршал 
А. Василевський.

Його життя кілька разів висіло 
на волосині: в 30-ті роки дивом не 
згинув у катівнях НКВС як «ворог 
народу», в роки війни могли вко-
ротити віку «смотрящі» від Сталі-
на. Він не боявся вступати в супер-
ечки не лише з ними, а й з вищими 
начальниками, особливо, коли 
йшлося про життя людей.

Славі цієї людини заздрили 
генерали й маршали. І було чому! 
Адже серед командувачів фрон-
тами не було його ровес ників, 
двічі удостоєних звання Героя Ра-
дянського Союзу. У післявоєнний 
час ті ж заздрісники, для яких 
життя солдата нічого не вартува-
ло, подейкували, що він був улю-
бленцем Сталіна. Можливо: про-
тилежне сьогодні важко довести. 
Але те, що  став таким не завдяки 

особистій відданості і сліпому виконанню наказів Верховного Головноко-
мандувача, доказів не потребує.

Його любили не лише жінки, а й пересічні солдати: ті, кому довелося 
бодай раз зустрітись з командувачем,  згадували як надзвичайно чемного 
у стосунках з підлеглими, ніхто не чув образливого слова на свою адресу. 
Правда, кажуть, що деяким генералам діставалося на горіхи…

Йому не судилося – в маршальських погонах – пройти Червоною площею 
на Параді перемоги на чолі військ свого прославленого 3-го Білоруського 
фронту. З якими визволяв Білорусь і Литву, а згодом штурмував і рубежі 
Східної Прусії: генерал не дожив до Перемоги якихось 80 днів. І хто б і що 
сьогодні не казав про події 1941-1945 років, він увійшов у підручники історії  
не лише як один із самих талановитих воєначальників Другої світової війни, а 
й найбільш людяних серед них.

«ТОВАРИШ ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ПРИХОВАВ  
СВОЄ СОЦІАЛЬНЕ ПОХОДЖЕННЯ...»

Життя майбутнього командувача 
3 Білоруським фронтом могло 

обірватися ще задовго до війни

Із сім’єю на відпочинку

Під час допиту німецького генерала
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Наведемо і спогади Микити Хрущова, 
який на той час обіймав посаду члена Вій-
ськової ради 1-го Українського фронту. Во-
сени 1943-го він разом з командувачем 
фронтом Миколою Ватутіним відвідав роз-
ташування 60-ї армії.

 «Мені хотілося познайомитися з гене-
ралом Черняховським. Дуже вже багато 
уваги він до себе привертав. Чутки, що до-
ходили до нас, свідчили, що це дуже пер-
спективна людина….

Він справив на нас враження своєю до-
повіддю, яку зробив зі знанням обстанов-
ки, викликавши до себе симпатію. Насту-
пати? Він знав коли наступати і готувався 
до наступу. Але категорично сказав, що 
час, який йому дали для підготовки, його 

не влаштовує, треба ще днів зо три. Вату-
тін скипів і почав доводити, що наказ тре-
ба поважати і виконувати. Ну, бачу я, він 
просто не слухає Черняховського,  і кажу: 
«Миколо Федоровичу, нехай він нам допо-
вість, навіщо йому потрібні ще три дні?». 
Бачу, що  Черняховського очі засяяли і що 
він може проявити свій характер».

З’ясувалося, що три дні Черняховсько-
му потрібні були для того, щоб краще під-
готуватися до наступу і менше втратити 
людей.

А ось як охарактеризував його колиш-
ній солдат вермахту, а після війни автор ві-
домого бестселера «Східний фронт», який 
неодноразово перевидавася  у Європі і 
навіть США, Пауль Карель:

 «Генерал Іван Данилович 
Черняховський, командувач 
3-го Білоруського фронту, був 
одним із найобдарованіших ра-
дянських генералів. Не сивочо-
лий воїн, який постарів на служ-
бі революції, а людина нового 
покоління, лише тридцяти семи 
років. За характером ідеальний 
тип для радянської системи ко-
мандування, що грунтується на 
співпраці командувача, началь-
ника штабу і члена Військової 
ради, так званої колективної 
системи».

Життя після смерті
Поховали генерала армії  

Черняховського у Вільнюсі – 
столиці Литви. 20 лютого 1945 
року – в день поховання – Мо-
сква салютувала на його честь 
24-ма артилерійськими залпа-
ми  зі 120 гармат.

 Свого часу влада Вільнюса, 
де знаходилась могила генера-
ла і пам’ятник йому, оголосила, 

що вони як символи  тоталітариз-
му незалежній Литві не потрібні. І 
запропонувала всім бажаючим пе-
репоховати його  останки, забрав-
ши також і пам’ятник. На жаль, офі-
ційний Київ не відгукнувся на таку 
пропозицію. Тож сьогодні остан-
ки генерала покояться в Москві, а 
пам’ятник викупили робітники Во-
ронежського заводу. Постає цілком 
закономірне питання: чому україн-
ська влада не зажадала повернен-
ня решток вірного сина України на 
рідну землю? Адже це його війська 
восени 1943-го брали штурмом кру-
ті дніпровські кручі, за що разом 
зі своїми бійцями був удостоєний 
звання Героя Радянського Союзу?

В 2000 роки – перед відзначенням 
100-літнього ювілею полководця – київ-
ська влада обіцяла увіковічити пам'ять про 
нього  на схилах Дніпра, спорудивши йо-
му пам’ятник. Про це клопотали і ветерани 
Другої світової.  Відтоді минуло  10 років, а 
пам’ятника і досі немає. Більш того, про цей 
проект сьогодні ніхто і не згадує. А шкода.  
Серед українських генералів часів Другої 
світової війни не було 38-річних генералів 
армії, які командували у такому віці фрон-
тами і були двічі Героями Радянського Со-
юзу, талант яких відзначали як вітчизняні 
воєначальники, так і вороги. На превели-
кий жаль,  на реалізацію багатьох сумнів-
них проектів гроші були, а для того, щоб 
увічнити пам'ять Героя, їх не знайшлося. А, 
можливо, і бажання у політиків не було?..

До нагород колишнього Союзу ста-
витись можна по різному. Але двома  
Зірками Героя Радянського Союзу, 4 
орденами Червоного прапора, 2 орде-
нами Суворова, орденами Кутузова і 
Богдана Хмельницького  він був нагоро-
джений не за «успішне виконання пла-
ну хлібозаготівель» у 30-ті роки, не за 
«боротьбу з ворогами народу». А за та-
лант полководця, який проявився при 
плануванні наступальних операцій по 
звільненню рідної землі від гітлерівців, 
особисту мужність і героїзм. Та і війна 
була не загарбницькою, а визвольною.  
А за те, що згодом визволителів Європи 
компартійний режим почав використо-
вувати в інших цілях, сьогодні немає 
кому відповідати. Але цинічно і підло 
зараховувати маршалів Другої світової 
до загарбників, знаючи, що вони вже не 
скажуть слова.

Влітку цього року мине 110 років з 
дня народження Івана Черняховського. 
А пам'ятника на печерських пагорбах 
як не було, так і немає...

Сергій ЗЯТЬЄВ

Нарада перед наступом

Їх виховав ДТСААФ

Закінчивши   в 1979 році вечірню 
школу,  Олександр Кудін – мо-
лодий та енергійний    хлопець 
– замислився: куди   рухатися 

далі? На щастя, багатьом його ровес-
никам таку проблему легко вирішував 
ДТСААФ – Добровільне товариство 
сприяння армії, авіації та флоту. З дитин-
ства Сашкові хотілось кермувати, возити 
вантажі  та допомогати  тим, хто попро-
сить. Коли людям приємно, то і робота при-
носить справжнє  задоволення!

В ті часи, щоб отримати професію во-
дія,   необхідно було мати лише бажання та 
здоров"я, а все інше покладалося на дер-
жаву.  Призовникам   давав таку можли-
вість військкомат. Після проходження мед-
комісії направляли в автошколу ДТСААФ. 
Йому дуже хотілось бути водієм, тому на-
вчання закінчив успішно. Олександр не 
тільки опанував  робочу професію,  але й 
був готовий до армійської служби.

Кмітливого, здібного  і сумлінного бій-
ця  запримітив командир частини, яка не-
сла   бойове  чергування  в Капустинім 
Яру. Рядовий Кудін  швидко призвичаївся 
до своїх обов"язків водія. Тут   знадобились 
всі знання, отримані в Сумській автошколі. 
Він не лише вміло їздив , але й сам впевне-
но ремонтував свою машину, що було до 
вподоби командиру.

Повернувшись після  служби  в рідне 
місто, влаштувався в автопарк, де спочат-
ку працював автослюсарем, а потім  воді-
єм. З 1982  року почав брати участь в ав-
томобільних гонках.  Згодом став  профе-
сійним автогонщиком. Виступав  майже на 
всіх чемпіонатах Радянського Союзу, по-
казуючи при  цьому відмінні результати.  
Став   кандидатом в майстри спорту СРСР 
з автоспорту.

Сталися в нагоді   знання, які здобув сво-
го часу від викладачів   Оборонного това-
риства. А вчителі в ДТСААФ були, звичайно, 

високої  кваліфікації. Більшість наставни-
ків пройшли дорогами Другої світової ві-
йни,  їм було що продемонструвати та роз-
повісти,  спираючись  на свій бойовий  до-
свід. Багатьох з них вже немає  в живих, але 
їхня наука глибоко залягла  в душах  випус-
кників тих років.

Одного разу для виступу на льоду Олек-
сандр примудрився поставити  задній 
міст  автомобіля «Чайка», який належав на-
чальнику обласного ДАЇ,   на свою спортив-
ну «Волгу». Змагання проходили в Артемів-
ську, тепер Бахмут, Донецької області. Во-
дій, який возив цю високу особу, дав згоду 
другові з умовою, що той переможе в зма-
ганнях. Навіщо це було потрібне?  Для то-
го, щоб  перемагати у кросових змаганнях, 
а тим більше  на льоду, потрібен був  міст  
саме автомобіля «Чайка» з його крутячим 
моментом, коли на старті працювали одно-
часно обидва колеса. Я гадаю, що автомо-
білісти зрозуміють...   

Кожен спортсмен завжди щось запро-
ваджував    своє для того, щоб домогтися 
найвищих результатів. Заради  успіху по-
трібно експериментувати. За ніч у вихідні 
дні зняли задній міст з автомобіля «Чайка» 
і переставили його на спортивній автомо-
біль «Волга». А після змагань знову його по-
вернули на місце. При цьому треба сказати, 
що начальник ДАЇ так не дізнався про те, що 
відбувалося з його машиною. Знали про це 
тільки Олександр і Андрій.   А результат  був 
отриманий – перше місце в гонці!

Своїх      результатів Олександр дося-
гав  завдячуючи  наполегливості, не див-
лячись   на всілякі перепони і труднощі. 
Життя так складалось, що Олександр Ана-
толійович був обласним депутатом двох 
скликань - V і VI-го. А потім  помічником де-
путата Верховної Ради.

Звичайно,  пагони  дтсаафівського вихо-
вання  залишали  свій наслідок. На першо-
му плані  в нього був закладений принцип 

– допомогати людям. Тому доручення  за-
вжди виконував з великою відповідаль-
ністю,  виправдовуючи  довіру  виборців  
округу своєю натхненою працею та ста-
ранністю. Всі  його обіцянки завжди вико-
нувались!

Багато було надано допомоги малоза-
безпеченим, багатодітним громадянам,   
а також   школам  та іншим навчальним 
закладам. Допомогав як з   ремонтом в 
школах, так  і  оргтехнікою, оновлював 
спортзали.

Коли почалась війна на  Сході,  Олек-
сандр Анатолійович стихійно прийняв рі-
шення   бути  організатором волонтерсько-
го руху,  одним з перших почав допомогати  
нашим воякам  як продуктами харчування, 
так  і запчастинами, щоб  бойова техніка бу-
ла завжди у справному стані.  Відгукувався 
на всі прохання з фронту, знаходячи все, що  
потребують бійці. За цей час було переве-
зено больше 40 тонн продуктів, завдячую-
чи насамперед Постілу  Петру Івановичу 
із села Беседівка,  Недригайлівського ра-
йону.  Харчі доставлялись в 79, 81, 95 бри-
гади, 27 Сумську бригаду реактивної арти-
лерії,  58 мотострілецьку бригаду, частково 
в 15 Сумський мотострілецький батальон та 
в багато  інших  підрозділів.

З допомогою Кудіна Олександра Анато-
лійовича  тільки за 2015 рік в АТО, на різ-
них майданчиках,  проведено більш ніж 100 
концертів автором цього матеріалу.

А  радів  Олександр Анатолійович 
більш  за все, коли телефонували  йо-
му з АТО, із самої передової, дякували за 
надану допомогу.  Найвищою нагородою 
він вважав,  якщо йому  особисто  бійці з 
передової дарували   розписані  прапори 
України. Він  зберігає їх як святині, які цін-
ні   кожному українцю.

Кудін Олександр Анатолійович – вихова-
нець дтсаафівської школи, справжній патрі-
от і волонтер. Побільше б нам таких патрі-
отів, які вболівають душею за Україну! Тоді 
і мир скоріше б настав та загоїлись   рани, 
залишені  війною, яку в наш дім принесла 
Росія.

Мир, звичайно, настане – ми всі в це ві-
римо, але хочеться, щоб це сталося вже за-
втра. Для цього живуть і працюють такі па-
тріоти, як Олександр Анатолійович!

Учасник бойових дій, 
випускник дтсаафівської школи УАЦ, 

волонтер, підполковник 
Володимир  ЩЕГЛОВ

НЕБАЙДУЖА ЛЮДИНА

Олександр Кудін у центрі (з прапором на плечах)
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Федір Васильович завжди вирізнявся 
чесністю, людяністю у ставленні до інших. 
Як згадували колишні фронтовики, він ні-
коли і на кого не підвищував голосу, на-
віть якщо підлеглий сильно завинив. На-
чальник штабу розумів, що інколи зіпсова-
ний настрій, не кажучи вже про моральне 
приниження, погано позначається на ви-
конанні відповідального завдання. Вже у 
мирному житті,  будучи депутатом район-
ної ради,    допомагав киянам у вирішенні 
їхніх проблем. Вчителька Марія Руденко – 
одна з них. Цій жінці чиновники тривалий 
час відмовляли у розв'язанні її житлової 
проблеми. Тоді вона звернулася до Кожу-
ховського. Він уважно її вислухав, а на засі-
данні  найближчої сесії підняв це питання. 
Незабаром Марія Савівна завітала до ньо-
го з квітами і словами вдячності. Подібних 
прикладів не перерахувати…

Федір Васильович разом  з дружиною  
виховали чотирьох дітей – Лідію, Бори-
са, Андрія і Тетяну. Час біжить невблага-
но. Сьогодні немає серед нас ні подружжя 
Кожуховських, ні їхніх синів і доньок. До 
речі, Зінаїда Андріївна з початком війни 
була евакуйована на Урал. Разом з трьома 
дітьми. А потім з ними ж намагалася пере-
бувати неподалік місць дислокації полку: 
щоб бути ближче до чоловіка і батька…

У Федора Васильовича залишилися 
онуки – Світлана, Віктор, Ірина, Валентин, 
Вікторія, Андрій. Вони, як і їхні батьки, 

виросли поряд-
ними людьми, 
виховали  дітей 
і   працюють на 
Українську дер-
жаву. А ще – ви-
ховують власних 
онуків – правну-
ків Федора Васи-
льовича. У них, 
звісно, теж є ді-
ти – праправнуки 
діда-фронтовика.  
Немає жодного 
сумніву, що коли 
ті підростуть, то 

розкажуть їм про їхнього прапрадіда, по-
кажуть його бойові  нагороди.

– Дідусь помер у далекому 1975 році, 
але і досі памятаю ті дні, коли він брав ме-
не на роботу, – згадує Світлана Борисівна – 
онука. –  В пам'яті закарбувало-
ся, що в його кабінеті зажди бу-
ло гамірно, людно,  а тютюновий 
дим стояв  коромислом…

Незважаючи на 8 поранень, 
отриманих в роки війни, мій ді-
дусь  завжди вирізнявся актив-
ною життєвою позицією. Зустрі-
чався з учнівською і студент-
ською молоддю,  трудовими 
колективами заводів, зокрема,  
«Ленінська кузня». Він розпові-
дав  не стільки  про події, учас-
ником яких був, скільки про лю-
дей, з якими здобував перемоги 
над ворогом. А розповісти ко-
лишньому фронтовику було що...

Орденами  Леніна, Червоного прапора, 
Червоної зірки, медаллю «За бойові заслуги» 
відзначила держава внесок Федора Васильо-
вича в перемогу над німецьким нацизмом. А 
вже у мирний час він мав чимало подяк від 
органів влади, керівництва оборонного То-
вариства, ветеранської організації.

Художній фільм «У бій ідуть лише стари-
ки» є улюбленою кінокартиною мільйонів 
глядачів. Але мало хто знає, що його сце-
нарій написаний на основі повісті Героя 

Радянського Союзу Василя Ємельяненка 
«У воєнному повітрі суворому» – колиш-
нього фронтового льотчика. А Федір Ко-
жуховський служив з ним в одному полку, 
обіймаючи посаду начальника штабу.  До 
речі, Федір Васильович і Василь Борисо-
вич  були фронтовими товаришами.

Шкода,  що  дідусь не дожив до того дня, 
коли  фільм вийшов на екрани, – каже Світ-
лана Борисівна. – Можливо, у комусь з ге-
роїв стрічки  він впізнав би себе. Любов до 
авіації він проніс крізь усе своє життя, за-
вжди проводжаючи у задумі літаки в небі. 
В такі хвилини, мабуть, згадував фронтові 
роки, друзів.

9 травня вся велика родина Кожухов-
ських збирається на могилі батьків – Зіна-
їди Андріївни і Федора Васильовича. Бе-
руть з собою навіть праправнуків, спра-
ведливо вважаючи, що вони мають знати 
своїх предків, пам'ятати їх.

Людей, подібних до Світлани Скляр, сьо-
годні, на превеликий жаль, дуже мало. Я, 
наприклад, за своє життя вперше зустрів 
жінку, яка забажала розповісти про свого 
діда зі шпальт друкованого видання через 
40 років по його смерті! Натомість знаю ба-
гатьох, хто нічого не знає про своїх дідусів 
і бабусь, не кажучи вже про відвідини їх-
ніх могил.

Кілька слів про Світлану Василівну. Во-
на виростила доньку, а сьогодні допомагає 
їй у вихованні двох прекрасних онучок – 
Валерії і Лілії. А ще – працює у Державній 
службі зайнятості. 

У народі кажуть, що людина  живе 
стільки, скільки її пам’ятають. Ці сло-
ва у повній мірі стосуються  Федора 
Васильовича Кожуховського – гвардії 
полковника, колишнього  працівника 
оборонного Товариства. Пам'ять про 
нього зберігають не лише онуки і прав-
нуки, а й  люди, які були зігріті щедріс-
тю душі цього славного сина україн-
ського народу. 

Федір Васильович (у центрі) серед оборонців «Ленінської кузні»

Бабуся Світлана з онуками Валерією та Лілією

Пам’ять

Народився Федір у 1902 
році. У місті Броварах, що 
неподалік Києва. Сім’я бі-
дувала, і хлопчині з ранніх 
років довелося працювати. 
Коли підріс, поступив до 
водного технікуму, по закін-
ченні якого служив матро-
сом Дніпровської флотилії. 
Потім   став курсантом ар-
тилерійської школи. Дове-
лося юнакові і повоювати.

По закінченні артшколи обіймав ко-
мандні  посади: у 1934-му вже очолював 
штаб артилерійського дивізіону. Але…

З часом  перекваліфікувався в авіато-
ри, закінчивши Військово-повітряну ака-
демію ім. Жуковського. Брав участь у ра-
дянсько-фінській військовій кампанії, де 
відзначився мужністю і був поранений. 
Та справжнім випробуванням для нього 
стала Друга світова війна. Її він пройшов 

разом зі своїми бойовими друзями – льо-
чиками 123-го гвардійського авіаційного 
полку. Воював у складі кількох фронтів, 
у тому числі і  1-го Прибалтійського, бе-
ручи участь у масштабних наступальних 
операціях нашої армії. Життя не раз ви-
сіло на волосині, але доля і Господь Бог 
берегли його.  

У квітні 1946 року демобілізувався  і по-
вернувся до Києва, де його чекала дру-
жина, Зінаїда Андріївна. Змінивши армій-
ський однострій на цивільний костюм, 
вдома довго не засиджувався,  пішов 
працювати в оборонне Товариство Укра-
їнської РСР. Спочатку рядовим працівни-
ком, а згодом очолив Подільську районну 
організацію. В ті роки, коли Кожуховський 
керував подільськими оборонцями, вони 
– за підсумками роботи – були кращими не 
лише серед столичних осередків, а й усієї 
України. Проблем у роботі тоді вистачало, 
що й не дивно: країна лежала в руїнах, а 
для її відновлення потрібні були величезні 
кошти. Тож повсякденна діяльність тодіш-
ніх оборонців у значній мірі трималася на 
їхньому ентузіазмі. 

– На війні було важче, – любив повто-
рювати колишній військовий авіатор. – А 
тепер гріх скаржитись…

Час невблаганний: з кожним днем серед нас меншає 
фронтовиків. Але маємо пам'ятати тих, кому зобов'язані 
сьогоднішнім життям. 

Киянка Світлана Скляр 40 років береже пам'ять про свого 
дідуся Федора Кожуховського – полковника, ветерана Другої 
світової і активіста оборонного Товариства

«Я З РАННЬОГО ДИТИНСТВА 
ПИШАЛАСЯ ДІДУСЕМ-

ФРОНТОВИКОМ»

Федір Кожуховський (крайній зліва) з бойовими gобратимами
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Юбилей!

Малая его родина – город 
Фролово  Волгоградской 
области. Когда пришло вре-
мя делать выбор – кем быть, 

молодой человек, рожденный в местах бо-
евой славы, жизнь свою решил связать с 
армией.

По окончании Оренбургского зенитно-
ракетного училища в 1964 году волею во-
енной судьбы оказался на должности на-
чальника клуба одной из частей, распо-
ложенных вблизи Петрозаводска, что на 
севере России. 

Психологи и социологи утверждают: че-
ловек как личность формируется в моло-
дом возрасте. Приобретенные в 18-25 лет 
знания, навыки и моральные установки и 
будут определять мотивы поведения всю 
его дальнейшую жизнь, считают они. И на 
какой бы должности затем ни оказывался 
Геннадий Васильевич – секретаря партко-
ма, замполита, командира того или ино-
го подразделения, он всегда сохранял ка-
чества лидера, солиста. И будь то собра-
ние, совещание, построение – всегда его 
звучный голос вел за собой людей, вселял 
уверенность в успехе.

В 1987 году, по увольнении в запас, воз-
главил районную организацию оборон-
ного общества в Запорожье. Полковник 
авиации Геннадий Васильевич Чернов и 
его супруга – майор медицинской службы 
Лариса Григорьевна стали основателями 
военной династии: оба их сына – Игорь и 
Вадим – офицеры Воздушных Сил Украи-

ны. Родственники жены тоже связаны с 
обеспечением обороны страны.

19 апреля Чернов-старший отпраздно-
вал свое 75-летие, а 23 апреля будущего 
года отметим, Бог даст, 30-летие работы в 
ДОСААФ-ОСОУ. Его вклад в развитие во-
енно-патриотической работы региона от-
мечен Почетной грамотой облсовета За-
порожского края, медалью «За развитие 
Орджоникидзевского района», он удо-
стоен звания «Ветеран ОСО Украины», 
награжден Почетным знаком Оборонно-
го общества. А безупречная армейская 
служба в свое время была отмечена во-
семью медалями.

Уже более 10 лет Геннадий Васильевич 
руководит вокальным коллективом авиа-
торов «Поющая эскадрилья». Второго та-
кого коллектива нет не только в Украине, 
но, пожалуй, и у наших ближайших соседей.

Личный состав  
«Поющей эскадрильи»
Воспитанник аэроклуба ДОСААФ, 

военный летчик-снайпер, полковник в от-
ставке Петренко Виктор Павлович, уча-
ствовал в воздушных боях на Ближнем 
Востоке, защищал южное «подбрюшье» 
Советского Союза. Среди множества на-
град есть за мужество и храбрость. Де-
путат  городского совета, много забо-
тился о нуждах ветеранов, поддерживал 
малообеспеченных материально. К сожа-
лению, в 2012 году он умер.

Сослуживцы по 738-му  полку ПВО, 
ставшему ядром песенного коллектива, 
подполковник в отставке Шаев Алексей 
Александрович и майор в отставке Куз-
нецов Валентин Константинович, говоря 
официальным языком, обеспечивали по-
дготовку материальной части летательных 
аппаратов на земле. Оба в 1968 году про-
шли через мятежную Чехословакию, а за-
тем успешно завершили службу в родной 
стране.

Их сослуживец,  летчик-истребитель, 
подполковник в отставке Михеев Анато-
лий Васильевич, оказавшись в аварийной 

ситуации,  не утратил хладнокровия, по-
садил самолет с места штурмана, спас по-
терявшего сознание командира и мате-
риальную часть. Награжден орденом «За 
мужество». Выйдя в запас, около 20 лет 
работал в Гражданской авиации началь-
ником штаба авиаотряда самолетов АН-
2, затем диспетчером службы движения.

Майор в отставке Соколов Леонид Гри-
горьевич, штурман военно-транспортной 
авиации, в 1968 году участвовал во вво-
де войск Варшавского договора в ЧССР, 
высаживал воздушный десант в Прагу. 
Долгое время служил на Крайнем Севере.

Кто-то ушел в мир иной, кому-то, как на-
пример Анатолию Михееву, состояние здо-
ровья не позволяет принимать активное 
участие в выступлениях. Но, как это при-
нято в военной среде, на смену выбывшим 
«старикам» приходит «молодежь». Летчи-
ки, подполковники Василий Иванов и Ми-
хаил Пушкарев, специалисты подразде-
лений непосредственного обеспечения 
полетов и вспомогательных служб пол-
ковник Иван Стацюк, майоры Валерий Бе-
лоусов, Виктор Макушинский, Владимир 
Пьянков успешно влились в коллектив, 
нашли свое место в музыкальном строю.

Музыкальный руководитель коллекти-
ва «поющих летчиков» Колодяжный Ви-

Более полувека из  прожитых 75 лет состоит в боевом строю 
председатель Запорожской городской организации ОСО 
Украины Геннадий Чернов, полковник в отставке. А еще он 
основатель творческого коллектива «Поющая эскадрилья»

«НАШ ЗАПЕВАЛА...»
ктор Петрович – человек сугубо штатский, 
но ему понятна душа солдата, и благодаря 
этому песни «Поющей эскадрильи» берут 
за сердце слушателя своей искренностью. 
К тому же офицеры явственно представля-
ют то, о чем поют, и зритель сопереживает 
и верит исполнителям.

Поющие летчики и 
летающие актеры

Зародилась «Поющая эскадрилья-2» по 
инициативе Геннадия  Чернова. Занима-
лись самодеятельные хористы в ДК «Стро-
итель», а потом в ДК «Орбита». Позже по-
ющие летчики «перебазировались» в ДК 
им. Т.Г. Шевченко управления культуры 
АО «Мотор Сич».

В 2012 году генеральный директор Бер-
дянского кинофестиваля «Бригантина» 
Александр Махотин пригласил запорож-
ских поющих ветеранов авиации принять 
участие в открытии на «Аллее звезд» па-
мятного знака в честь народного артиста 
Украины Владимира Талашко. Владимир 
Дмитриевич известен зрителям по многим 
сыгранным в кино ролям, в том числе и та-
лантливо созданному им образу старшего 
лейтенанта Сергея Скворцова в фильме «В 
бой идут одни «старики». Актер и авиато-
ры познакомились и подружились.

В сентябре 2013 года в рамках ХV  фе-
стиваля отечественного кино «Запорож-
ская синерама» актеры, снявшиеся в ле-
гендарной ленте,  Вилорий Пащенко 
(лейтенант Воробьев), Рустам Сагдулаев 
(Ромео) и Вано Янтбелидзе (Вано Коба-
хидзе) провели творческую встречу со 
зрителями.На сегодняшний день из всей 
«второй поющей», помимо уже упоминав-
шихся выше, осталось еще три человека: 
Владимир Талашко, Алим Федоринский и 
Александр Немченко. Поэтому вдвойне 
было почетно поближе познакомиться со 
знаменитыми артистами.

Директор киноконцертного зала им. 
Александра Довженко Людмила Зеленюк с 
пониманием отнеслась к инициативе запо-
рожских авиаторов из «Поющей эскадри-

льи» встретиться с 
легендарными, ес-
ли можно конеч-
но поставить знак 
равенства, колле-
гами. Внесли кор-
рективы в сце-
нарий концерта, 
провели несколь-
ко репетиций на 
большой сцене. 

И вот день вы-
ступления. Под 
бурные аплодисменты актеры вышли под 
свет прожекторов, ответили на привет-
ствие зрителей. А затем настал звездный 
час запорожских авиаторов. Под марш 
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» 
с авиационным флагом поднялись они на 
подиум. Командир – полковник Чернов 
отдал Вилорию Пащенко сотоварищи ра-
порт, символизируя этим неразрывность 
связи пилотов военной поры и их совре-
менных собратьев. Председатель совета 
ветеранов 738-ИАП подполковник Пушка-
рев вручил памятные сувениры. Под ова-
ции зала летчики вернулись в зал. Поз-
же, в заключительной песне программы 
«Смуглянка», уверенно звучали и голоса 
запорожцев.

Прикосновение к легенде завершилось 
товарищеским офицерским ужином. Рас-
сказы, воспоминания, совместное песно-
пение старых добрых мелодий оставили 
неизгладимый след у всех присутствовав-
ших. По признанию актеров, второго тако-
го самодеятельного проявления любви и 
уважения к их творческой работе в филь-
ме они нигде не встречали. Снимок на па-
мять в вестибюле кинотеатра навсегда за-
печатлел состав обеих поющих эскадрилий. 

«То ли эхо  
минувшей войны»

В сентябре 2014 года  на базе отдыха 
«Солнечная» вместе другими беженцами 
из Донбасса нашел приют брат Владими-
ра Талашко Александр, проживающий в 

Макеевке. Вместе с ним из опасной зоны 
выехали его жена, дочь и внуки. Зятя оста-
вили охранять.

Примерно в то же время Владимир то-
же оказался в этом городе. И, естественно, 
решил заехать к брату.

Когда стало известно, что кумир «По-
ющей эскадрильи-2» будет рядом, мы ре-
шили ехать. В качестве «базового аэродро-
ма» определили дом отдыха ОАО «Мотор 
Сич» «Прибой», откуда и совершили свой 
«рейд». На второй день, вдохновленные 
встречей с актером, «поющие летчики» по-
радовали своим выступлением и отдыха-
ющих «Прибоя».  К слову о песне. В фи-
нале фильма «В бой идут одни «старики» 
звучит песня, в припеве которой есть та-
кие слова: «Просыпаемся мы и грохочет 
над полночью то ли гроза, то ли эхо ми-
нувшей войны».

Грохот войны, идущей на Донбассе, до-
носится до всех уголков страны. К его от-
голоскам с тревогой прислушиваются во 
всем мире. Надеюсь, и это пройдет, ведь 
все мы этого очень хотим.

Музыкальный ансамбль «Поющая 
эскадрилья» – неизменный участ-
ник всех праздничных мероприятий, 
связанных с чествованием ветера-
нов или проведением патриотичес-
кого воспитания населения и, в пер-
вую очередь, молодежи. В дружном 
созвучии голосов офицеров  уверен-
но звучит и голос Геннадия Василье-
вича. Запевала!

Виктор АРМЯНОВСКИЙ
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12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики 

чого будинку!.. Після цього самий «гуманний 
і справедливий» засудив його до  10 років 
виправно-трудових таборів з позбавленням 
прав на 5 років і конфіскацією майна. Міс-
це відбування покарання – Колима. За по-
легшення  долі Корольова клопотали відо-
мі усьому світові льотчики В. Гризодубова, 
М. Громов, авіаконструктор А. Туполєв, який 
згодом і сам потрапив за грати…

Він теж не мирився зі своїм становищем:  
подавав до прокуратури, особисто до Ста-
ліна звернення з проханням переглянути 
його справу.  2 березня 1940 року Сергія 
Павловича етапують до Москви.  Чотири мі-
сяці нестерпного чекання в надії на краще,   
10 липня того ж року особлива нарада при 
НКВС визначає йому термін… 8 років тих 
же виправно-трудових таборів. Після цьо-
го  знову звертається до «вождя усіх наро-
дів». Він пише:

 «Метою і мрією мого життя було створен-
ня в СРСР такої потужної зброї, як реактивні 
літаки. Я можу довести свою невинність і хо-
чу продовжувати працювати над реактивни-
ми літаками для оборони СРСР». 

Рішучість і наполегливість перемогли: у 
вересні 1940 року так звані запобіжні заходи 
покарання замінили відбуванням терміну в 
ЦКБ-29, яким керував засуджений Туполєв!..

Тут він разом з відомим авіаконструкто-
ром працював над створенням літака «Ту-2». 
Довідавшись, що у Казані є  «шарашка» (так 
називали секретні науково-дослідні або ж 
проектні інститути, де під контролем НКВС 
працювали вчені та інженери –  «вороги на-
роду»), Корольов став клопотати про пере-
ведення до цього татарського міста. Клопо-
тання задовольнили. А допоміг у цьому В. 
Глушко – земляк і один з фундаторів рідин-
ного ракетного двигунобудування, який теж 
відбував покарання як «ворог народу» у осо-
бливому технічному бюро НКВС.

У Казані Корольов працював над реак-
тивним двигуном для пікіруючого бомбарду-
вальника «Пе-2». У липні 1944-го його звіль-
нили. Достроково. 

«Заклав підгрунтя 
космонавтики…»

У  1946-му Корольова призначи-
ли головним конструктором баліс-
тичних ракет і начальником відділу 
НДІ-88, де він  пропрацював 10 ро-
ків. Про  цей період   мало що відо-
мо, оскільки результати діяльності 
Сергія Павловича і досі знаходяться 
під грифом «цілком таємно». Ми зна-
ємо лише, що він досить песимістич-
но оцінював шанси Радянського Со-
юзу у підкоренні космосу, вважаючи, 
що тут «нам світить лише почесне 
друге місце». І мав на це підстави. 

Коли було поставлено завдання зробити ра-
дянську копію німецької ракети «Фау-2», ви-
никли серйозні проблеми. Наприклад, німці 
у виробництві використовували близько 90 
різних марок сталі, а наша промисловість 
на той час здатна була замінити лише 32. Та, 
попри  цю та інші проблеми, Корольов зумів 
спростувати власні слова…

Починаючи з серпня 1956 року, Сергій 
Павлович – керівник і головний конструк-
тор найбільшого в державі ракетного цен-
тру, йому підпорядковуються фахівці де-
сятків НДІ та КБ.  І вже  через рік, у серпні 
1957-го, здійснено запуск наддалекої між-
континентальної багатоступінчатої баліс-
тичної ракети. А незабаром на орбіту був 
виведений перший у світі штучний супут-
ник землі.

Тріумфом усього життя Сергія Павловича, 
його виснажливої праці вважається 12 квіт-
ня 1961 року – день, коли в космос полетів 
Юрій Гагарін. А 12 жовтня 1964-го на орбіту 
вивели корабель серії «Восход» з екіпажем 
на борту. Під керівництвом Сергія Корольова 
створили перші космічні апарати серій «Лу-
на», «Венера», «Марс», «Зонд», деякі супутни-
ки серії «Космос», а також проект космічного 
корабля «Союз». Та про геніального вчено-
го, який доклав до їх створення титанічних 
зусиль, ніхто, окрім вузького кола людей, не 
знав. Адже  прізвище Корольова було засе-
кречене й усі успіхи – від запуску першого 
супутника Землі і до польоту Гагаріна у кос-
мос – офіційно не були пов'язані з ним. За 
спогадами доньки Наталі, Сергію Павлови-
чу було прикро за це. А найбільше за те, що 
двічі не отримав Нобелівської премії: у 1957-
му за супутник і у 1961-му – за політ Гагаріна. 
Коли представники Нобелівського комітету 
звернулись до радянського уряду з прохан-
ням назвати прізвище головного конструк-
тора,  щоб присудити йому премію, Микита 
Хрущов відповів:

– У нас творцем нової техніки є весь ра-
дянський народ…

Академік В. Котельников так охаракте-
ризував діяльність головного конструктора:

«Якщо Костянтин Ціолковський був фун-
датором теорії космічного польоту, то Сер-
гій Корольов заклав підгрунтя практичної 
космонавтики». 

« Моє дитинство  пахне 
Україною…» 

Помер  Сергій Корольов 14 січня 1966 ро-
ку, не доживши до свого 60-річчя рік і два дні: 
під час видалення пухлини прямої кишки у 
нього не витримало серце. Вже після смер-
ті видатного конструктора його донька На-
таля згадувала:

– Батько відзначався неабиякою ціле-
спрямованістю, неймовірною працездатніс-
тю, – у молоді роки міг спати навіть через ніч, 
сміливістю у прийнятті рішень. А ще батькові 
була притаманна велика організованість. У 
нього все було розписано по хвилинах. Він 
дуже цінував час і завжди казав, що це най-
дорожча річ у світі. Не гроші, він до них ста-
вився байдуже, йому нічого не треба було – 
міг ходити у старому костюмі та в одному 
пальті. Ніякі життєві блага його не цікавили. 
Абсолютно. Сергієві Павловичу потрібне бу-
ло тільки діло.

До України, де народився і виріс, ста-
вився з великою повагою, казав, що саме 
на українській землі зробив перші кро-
ки до свого визнання. Не раз, коли мова 
заходила про ранні роки життя, чула од 
батька, що його дитинство пахне Украї-
ною. Загалом саме слово Україна вимов-
ляли в нашій родині трепетно, з великою 
любов'ю. Дитинство мій батько провів у 
Ніжині, народився він у Житомирі, меш-
кав у Києві, в Одесі. Майже половину сво-
го життя  провів в Україні. Він дуже її лю-
бив. Полюбляв українські пісні, україн-
ську мову. Це точно. «Дивлюсь я на небо», 
«Реве та стогне Дніпр широкий» – улюбле-
ні пісні бабусі й батька».

 Підготував Олег ДАЦЮК 

В сьогоднішній Росії, коли мова захо-
дить про космос,  воліють не згадувати 
про внесок українців у його підкорення. 
Житомирянин Сергій Павлович – один з 
них: навіть його конкуренти вважали, що 
саме завдяки йому Радянський Союз пер-
шим запустив у космос  штучний супут-
ник, а згодом і  людину.

Батьківщина  ученого – 
українське Полісся

Народився майбутній підкорювач космо-
су  12 січня 1907 року в  Житомирі. Його бать-
ки, Павло Якович і Марія Миколаївна, вчите-
лювали. Та подружнє життя у них не склало-
ся, і вони розлучилися. Тож хлопчик  з трьох 
років  жив у діда й бабусі, Миколи Яковича та 
Марії Матвіївни Москаленків, у Ніжині.  Ма-
ти в цей час навчалася на Київських вищих 
жіночих курсах.  Від батька Сергійка  геть 
«відгородили», але через суд той добився 
дозволу надавати синові матеріальну допо-
могу. А ось  зустрічатись  не міг…

Рано навчившись читати, хлопчина  від-
крив для себе арифметику, яка давалась йо-
му дуже легко. Пізніше мати згадувала, що він 
мав виняткову пам'ять і добре вчився. У 1914 
році Москаленки разом з онуком переїхали 
до Києва. Через місяць його мати вийшла 
заміж за Григорія Баланіна, який невдовзі 
отримав призначення до Одеси. У цьому міс-
ті Корольов пішов до гімназії, яку під час ре-

волюції закрили. Тож було вирішено, що вчи-
тиметься він самостійно: вітчим був йому за 
наставника. А незабаром записав дитину до 
модельного гуртка, і той після кількох місяців 
занять загорівся ідеєю побудувати планер. 

У 1922 році, склавши екстерном екзаме-
ни, Сергій поступає до  Першої Одеської буд-
профшколи. Але його стихія – авіація.  Тому  
він стає членом щойно організованого  То-
вариства авіації і повітроплавання України 
і Криму (Тапук), закінчуючи спочатку курси 
пропагандистів, а згодом – теорії і практики 
проектування літальних апаратів. Знання з 
планеризму він брав з книг, написаних ні-
мецькою мовою, якою вільно володів.

Незабаром Корольов стає студентом ме-
ханічного факультету Київського полі-
технічного інституту:  юнака приваблю-
вав славетний професорсько-викла-
дацький склад, який тут працював. А 
ще – при інституті діяв планерний гур-
ток. Правда, для тих, хто не мав довідки 
про своє   пролетарське походження, 
навчання було платним. 

 «Прокидаюсь рано, – писав Сер-
гій матері, – годині о п'ятій. Біжу до ре-
дакції, забираю газети, а потім мчу на 
Солом'янку, розношу. Так ось і заро-
бляю вісім карбованців».

Наприкінці літа 1926 року професор Ві-
ктор Бобров визнав, що усі його спроби від-
крити при механічному факультеті авіаційне 
відділення виявилися марними. І порадив 
бажаючим  продовжити навчання  у  Москві.  
Сергій, як потім зізнавався,  не хотів зали-
шати Україну, але змушений був переїхати 
до Росії:  починався новий етап у житті май-
бутнього підкорювача космосу. Доля розпо-
рядилася так, щоб він вже ніколи не повер-
нувся на рідну землю.

«Почуваюся  
тут чужим…» 

У Москві Сергій продовжив навчання на 
аеромеханічному факультеті  вищого техніч-
ного училища імені Миколи Баумана, де сту-
діював спеціальність літакобудування. Для 
дипломної роботи  обрав двомісний літак 
власної конструкції. Науковим керівником 
погодився бути А. Туполєв. Після того, як 
Сергій захистив свій проект, літак «СК-4» пе-

рейшов у виробничу стадію. Тож він днював 
і ночував у  цеху – аж до завершення робіт. 

Восени 1929 року на Всесоюзних планер-
них змаганнях у Криму вперше було заявле-
но та продемонстровано планер конструкції 
двох Сергіїв – Корольова та Ілюшина, назва-
ний ними на честь місця проведення «Кокте-
бель». Підняв його у небо сам Корольов. А у 
жовтні  1930-го він вже виступав  зі своїм но-
вим планером  «Червона зірка». Конструктор 
особисто готувався до рекордного польоту, 
але його звалив тиф, спричинивши усклад-
нення. У січні 1931-го лікарі поставили діа-
гноз – інвалідність. Незважаючи на страш-
ний головний біль, Корольов почав вивчати 
працю Костянтина Ціолковського «Реактив-

ний аероплан», ідеями якого перейнявся 
ще у студентські роки. Самозреченість, за-
глибленість у справу життя, відданість по-
кликанню допомагають одужати. Ставши на 
ноги,  повертається в авіапромисловість, а 
весь вільний час проводить серед ентузіас-
тів гуртка Тсоавіахіму, захоплених мріями 
про міжзоряні експедиції. Незважаючи на 
успіхи, найближчим друзям він зізнавався, 
що у «цьому великому і незатишному місті 
почувається чужим».

 

«Корольов –  
ворог народу…»

27 червня  1938 року. Цей день став чор-
ним  у біографії Сергія Павловича: його за-
арештували, звинувативши у членстві в троц-
кістській партії. Він, звичайно, спростовував 
це. На допитах чекісти зламали Корольову  
обидві щелепи. Але він все одно стояв на 
своєму. Тоді слідчий пригрозив –  якщо він 
не підпише зізнання, то НКВС заарештує дру-
жину, а трирічну доньку відправлять до дитя-

«МОЄ ДИТИНСТВО І ЮНІСТЬ 
ПАХНУТЬ УКРАЇНОЮ…»
Любов до землі, де народився і виріс,  
Сергій Корольов проніс крізь усе своє життя
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Тож разом почали займатись у мото-
спортивному гуртку. На мопеді. Сівши за 
його кермо, хлопченята вмить відчували 
себе дорослими, а коли виступили на пер-
шості одного з районів Києва, то їхньому 
щастю не було меж!

– Я не увійшов тоді навіть до десятки 
переможців, але почувався «першим хлоп-
цем на селі», – жартує сьогодні заслужений 
майстер спорту України Сергій Онипчен-
ко. – Розумів, що все попереду. Зауважу, 
що мені неабияк поталанило з тренером – 
Володимиром Пилипенко. Володимир Ва-
сильович прискіпливо аналізував кожну 
помилку, вчив уникати їх у подальшому.

Потім були виступи на першостях Укра-
їни, де Сергій завжди посідав призові міс-
ця. У 2009 році – на командному чемпіонаті 
Європи, який проходив у Чернівцях,  разом 
з Романом Морозовим та Миколою Пашин-
ським вибороли бронзові медалі.  І відразу 
почали готуватись до Кубку України.

Сергій брав у ньому участь. І саме тоді 
трапилося лихо: він «вилетів» з траси, отри-
мавши важку травму. Відтоді  не виступає. 
Але завжди цікавиться успіхами колег – 
українських спортсменів, радіє кожній їх-
ній перемозі і сумує разом з ними після по-
разки. А ще – переймається справами сина 
Олександра, який – за ініціативи батька – з 
6 років займається мотоспортом. 

– Я пишаюся своїм сином, – говорить 
Сергій Онипченко. – Сашкові лише шіст-
надцять років, але він уже  5 разів поспіль 
ставав чемпіоном України. Незважаючи на 
успіхи,  не страждає на  зіркову хворобу, 
усвідомлюючи, що меж для удосконалення 
майстерності немає.

Син перевершив  
батька…

Мотоспортом Юрій почав займатись, 
коли йому виповнилося шістнадцять років. 
У гуртку, який діяв при Київському мото-
циклетному заводі.

– Заняття, які я відвідував, мені неаби-
як подобалися, – згадує сьогодні Юрій Ми-
хальчик. – Ми, хлопчаки,  на мотоциклах 
відпрацьовували різні завдання. Але стало-
ся так, що особисто мені тоді не довелося 

брати участі в змаганнях. Коли ж 
виповнилося вісімнадцять, при-
звали до лав Радянської Армії. 
Служити випало у Забайкальсько-
му військовому окрузі…

 Після звільнення в запас повер-
нувся до рідного міста. Після недо-
вгих роздумів вирішив заснувати…  
дитячий мотоклуб! Це були «лихі 
дев'яності», коли розраховувати на 
фінансову підтримку з боку держа-
ви не доводилося. Правда, тоді во-

на вже особливо і не втручалася в подібні 
справи. Тож Юрій разом зі своїми однодум-
цями всі проблеми  вирішували самотужки. 
Наприклад, за приміщення, де збиралася ді-
твора, слугував напівпідвал. Ну а щодо техні-
ки, то її «діставали» хто де міг. При чому і за 
колективні гроші. Та як би там не було, але 
підлітки під керівництвом свого наставника  
займалися улюбленою справою. 

Коли у Юрія народився син Ілля, він від-
разу сказав:

– Буде спортсменом. Як і батько…
А щоб слова не розходились зі справа-

ми, коли Іллі виповнилося 2 роки, подару-
вав йому картинг!  Сьогодні  заслужений 
майстер спорту України, багаторазовий  
чемпіон України 20-річний Ілля Михальчик 
є відомим спортсменом. Не лише в Україні, 
а й за кордоном.

Участь в змаганнях потребує неаби-
якої майстерності, моральної і фізичної 
підготовки, оскільки на подібних змаган-
нях швидкість сягає 300 кілометрів.  Для 
порівняння: літак АН-2 розвиває до 200 
кілометрів…

Незабаром Ілля поїде на чемпіонат сві-
ту «Супер-спорт». За його словами, своїми 
успіхами він завдячує батькові.

– Успіх будь-якої справи залежить на-
самперед від тієї людини, яка нею займа-
ється, – говорить Ілля. – Але, тим не менш, 
коли б не батько, я навряд чи досяг би тих 
вершин, які зумів покорити. Він для мене 
і тато, і тренер, і близький друг. Адже за-
вжди дає слушні поради, в більшості ви-
падків супроводжує мене на змагання, у 
тому числі і за кордон. 

Олег ДАЦЮК

Коментар Василя Якимчука – фахів-
ця управління  спорту ТСО України – 
відповідального секретаря Федерації 
мотоспорту України:

– Мотоспортом займаються люди, які 
не лише закохані у нього, а й сміливі, ко-
трі заради кінцевого результату здатні 
йти на неабиякий ризик. Кожен, хто хоч 
раз побував на виступі наших спортсме-
нів, мав змогу у цьому переконатись.

Сьогодні, як відомо, держава  не на-
дає нашим спортсменам підтримки, і всі 
проблеми   їм доводиться розв'язувати 
самотужки. Товариство сприяння обо-
роні України є однією з небагатьох гро-
мадських організацій, яка намагається 
підставляти їм плече підтримки. Напри-
клад, посприяло у проведенні чемпіона-
ту Товариства з мотокросу, який прохо-
див паралельно з чемпіонатом України 
з цього виду спорту.

Всі наші спортсмени є людьми, за-
коханими у мотоспорт, готовими до-
лати труднощі сьогодення. Отже,  по-
переду нас чекають нові рекорди, 
з'являтимуться нові імена чемпіонів, 
якими усі ми пишатимемось.

Спорт 

 
«Я не міг обрати інший 

вид спорту…»
«Спортом на мотоциклах»  Роман за-

хопився, коли йому виповнилося лише 
8 років: у секцію привів батько. 

Незабаром  хлопчині придбали мото-
цикл «Судзукі», який до цього вже екс-
плуатувався. Та ця обставина не засмути-
ла його.

– Той день, коли  побачив «японця», 
видався, мабуть, найщасливішим у моєму 
дитинстві, – говорить Роман. – Дивлячись 
на цю диво-машину, подумки уявляв, як га-
нятиму на ній, перемагаючи на змаганнях.

Першим серйозним іспитом на май-
стерність для юнака став чемпіонат Укра-
їни, який проходив у Харківській області і 
куди з'їхалися десятки спортсменів зі всіх 
куточків країни. Серед них він був новач-
ком, але посів – у класі двигунів  50 ку-
бічних сантиметрів – почесне третє місце. 
Такий результат настільки окрилив хлоп-

чину, що він з подвійним завзяттям почав 
тренуватись: так, що у матері, Віри Микола-
ївни, яка інколи спостерігала за його «ви-
крутасами», серце завмирало.

– Я і раділа за сина, і водночас дуже хви-
лювалася, – розповідає жінка. – Боялася, 
щоб нічого лихого не сталося… 

У 2005-му, на чемпіонаті Європи, вибо-
ров уже золоту медаль, достойно висту-
пивши на усіх 9 його етапах. У 2012-му на 
чемпіонаті світу збірна України, до складу 
якої, окрім Романа, увійшли Микола Па-
шинський та Андрій Буренко, виборола 
третє місце.

Роман, розповідаючи про своє захо-
плення мотоспортом, не приховує, що він 
навчив його не боятись труднощів, рішу-
чості і – у кращому розумінні цього слова – 
впертості. Адже свій характер  юнак гар-
тував на крутих віражах мототраси, часто 
ризикуючи здоров'ям, а то й життям.

З боку держави Роман Морозов, інші 
спортсмени практично не отримують нія-
кої допомоги. А це, м'яко кажучи, не спри-
яє успішним виступам. Та наші хлопці не 
ремствують на таке ставлення, вишукую-
чи різні можливості для занять. Особливо 
вони вдячні  президенту Федерації мото-
спорту України  Вадиму Копилову. 

– Вадим Анатолійович зумів профінан-
сувати нашу поїздку на чемпіонат світу ми-
нулого року, проживання в готелі, – розпо-
відає Роман. – А це, зважаючи на вартість 
подібних послуг, для нас багато важить. На 
жаль, наш виступ видався не дуже вдалим, 
але наступного разу, сподіваюсь, ми «віді-
граємось».

А тепер пояс-
нимо чому майже 
25 років тому Ро-
ман опинився са-
ме у секції мото-
спорту, а не, ска-
жімо, шахматному 
гуртку. Справа у 
тім, що його бать-
ко, Олександр Во-
лодимирович, вже 
тоді був іменитим 
мотоспортсме-
ном.  Вис т упав 
як на першостях 

України, так і Радянського Союзу, Євро-
пи і світу, повертаючись звідти завжди зі 
спортивними трофеями. 

Сьогодні Морозов-старший – 7-крат-
ний чемпіон СРСР, багаторазовий чемпі-
он України, майстер спорту міжнародного 
класу, виступає у класі «Ветерани». 

Тож, звичайно, хотів, щоб син продо-
вжив його справу.

– Мені було важливо, щоб він загартував 
себе як чоловік, виховав у собі риси харак-
теру, які так потрібні у дорослому житті, – 
говорить Олександр Володимирович. – Ну 
а в душі, звісно, мені хотілося, щоб і він, як 
мовиться, не пас задніх у спорті. 

Роман справдив надії батька: у нього 
1 золота і 3 срібних медалі, три бронзових, 
яких він удостоєний за успіхи на престиж-
них змаганнях, у тому числі і міжнародних.

Незважаючи на свої титули, син завжди 
прислухається до його порад, разом про-
водять аналіз як вдалих, так і не дуже, ви-
ступів. У Морозова-молодшого підроста-
ють син Павлик і донька Даринка. На за-
питання чи хотів би він з часом побачити 
і сина на мототрасі, відповідає:

– Це вже йому вирішувати, коли вирос-
те. Мені важливо, щоб я міг пишатися його 
успіхами. А  будуть вони спортивними чи 
іншими – не так вже й важливо.

«Пишаюся  
своїм сином…»

Сергію Онипченку пророкували, що він 
стане іменитим спортсменом, яким пиша-
тиметься не лише родина, а й уся Україна. 
Він теж мріяв виступати, як сам зізнається, 
до сивих скронь. Не судилося…

Спілкуючись зі спортсменами, звернув 
увагу на обставину, яка об'єднує багатьох з 
них: шлях у спорт вони розпочинали за чи-
йогось  сприяння:  батьків, братів, старших 
товаришів. І якщо, скажімо, Романа Моро-
зова у мотоспорт привів тато, то Сергія – 
його далекий родич. Чому саме цей вид 
обрали – і досі пояснити не може.

– Тоді ми і слова «екстрим» не знали, 
але, мабуть, хотілося саме його, – посмі-
хається сьогодні Сергій. – А Женя, мій 
троюрідний брат, обрав для цього саме 
мотоцикл…

Українські спортсмени, незважаючи на безліч проблем, успішно 
виступають на престижних змаганнях, виборюючи  призові місця

ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЮДИ СМІЛИВІ, ЗДАТНІ РИЗИКУВАТИ
МОТОСПОРТОМ 

Роман Морозов



У з о н і  п р о в е д е н н я 
антитерористичної операції рот-
на тактична група, відряджена від 
101-ї окремої бригади охорони Ге-

нерального штабу, перебуває з серпня 2014 
року. Спочатку її особовий склад виконував 
завдання з охорони важливих об’єктів у 
Краматорську та Дебальцевому. Коли об-
становка навколо важливого залізничного 
вузла значно загострилася, підрозділ виру-
шив туди в повному складі. Окрім охорони 
об’єктів, військовослужбовці утримували 
взводний опорний пункт (ВОП).Отримавши 
наказ залишити Дебальцеве,  підлеглі пол-
ковника Миколи Швеця прикривали вихід 
наших військ 

Одного разу начальник зв’язку ротної 
тактичної групи старший лейтенант Ігор Се-
редюк отримав завдання доставити провізію 
в район Гострої Могили – висоти на околиці 
Луганська. Українські бійці утримували там 
два взвод ні опорні пункти. На перехресті 
доріг, коли до одного із них залишалося 300 
метрів, а до іншого – півтора кілометра, ко-
лона розділилася на два маршрути.

Раптом почався мінометний обстріл. За 
його інтенсивністю офіцер зрозумів: діс-
татися до віддаленого ВОПа у світлу пору 
доби їм не вдасться, тож друга частина ко-
лони залишилася перечікувати у лісосму-
зі. Поки розвантажували боєприпаси та 
продовольство на ближньому ВОПі, сапе-
ри приховано готували шляхи проїзду до 
наступного. З настанням темноти конвой 
таки дістався місця призначення.

Вже за кілька днів після цього 
офіцер мав доставити з Дебаль-
цевого в Чернухіне резерв для 
наших підрозділів. Він – один із 
небагатьох, хто досконало знав 
більш-менш безпечну дорогу 
туди поміж пагорбами та уло-
говинами. Подолавши полови-
ну шляху, наші бійці побачили 
попереду дим. Сумнівів не було: 
там йде бій.

Коли до позицій залишало-
ся кілька кілометрів, видимість 
стала зовсім поганою. Під’їхавши 
майже впритул, побачили, як де-
тонує боєприпас у нашій БМП, 
бійці на взводному опорному 

пункті тримають оборону та відстрілюють-
ся. Завдання конвою в таких випадках – 
оминути небезпечне місце, аби зберегти 
вантаж. Але цього разу уникнути бойового 
зіткнення не вдалося. Військовослужбовці 
ротної тактичної групи зайняли оборону і 
разом з побратимами давали відсіч воро-
гу, аби машини від’їхали подалі від місця 
ведення бою.

Цей та інші епізоди можна вважати щас-
ливими у бойовій біографії Ігоря Серед-
юка. Але такими були не всі його будні в 
зоні проведення АТО. Якраз напередод-
ні виходу із Дебальцевого офіцер був по-
ранений. Він та четверо його побратимів  
допомагали 13-му батальйону утримувати 
будівлю поблизу штабу сектору. Терористи 
підійшли до неї так 
близько, що було 
добре чути їхні го-
лоси.

Старший лей-
тенант Ігор Се-
редюк вирішив 
зайняти позицію 
біля входу, аби не 
дозволити сепара-
тистам потрапити 
всередину. Щой но 
зайшов у тамбур, 
як почув позаду 
себе вибух. Через 
шпарину у дверях 
вороги вкинули 

гранату. Дякувати Богу, РГД не завдала 
небезпечних для життя поранень. Після 
вибуху офіцер інтуїтивно зробив кілька 
кроків на посічених осколками ногах на-
зад у будівлю й упав.

– У мене був шоковий стан, дезорієнта-
ція, шум у вухах, в очах темно, ноги – ніби 
порубані сокирою, – пригадує він. – Хотів 
покликати на допомогу, але зрозумів, що 
можу видати себе. Тоді вирішив вийти на 
радіозв’язок. Спроби виявилися невдали-
ми через радіоперешкоди.

За кілька хвилин побратими знайшли 
офіцера та відвели у безпечне місце. З усіх 
боків сепаратисти вигукували заклики зда-
ватися в полон, але наші стояли до кінця. 
Якоїсь миті автомат одного із оборонців 
заклинило, і старший лейтенант Ігор Се-
редюк віддав йому свій. А сам тим часом 
споряджав патронами магазини. В цьо-
му бою героїчно загинув співслужбовець 
Ігоря капітан Олег Коваль, який обороняв 
протилежний вхід у будівлю. Від кулі снай-
пера-покидька.

Із Дебальцевого військово службовці 
окремої бригади охорони Генерального 
штабу вийшли без втрат. Лише близько 
десятка бійців та командирів дістали по-
ранення. Загалом за весь час проведення 
антитерористичної операції бригада втра-
тила 11 своїх кращих синів, один пропав 
безвісти. На їхню честь поруч із штабом 
частини заклали Алею героїв.

Сергій БАСАРАБ

«Вісник ТСО України» співпрацює з військовими мас-медіа, зокрема, журналом Міністерства 
оборони «Військо України», де головним редактором полковник  Валентин Буряченко. Він  не 
лише талановитий журналіст, а й учасник бойових дій на сході країни.
З дозволу Валентина Івановича ми розміщуємо на шпальтах «Вісника» один з матеріалів 
журналіста «Війська України» Сергія Басараба
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Наш гість 

На ц і о н а л ь н и й  в і й с ь к о в о -
медичний клінічний центр 
М і н і с т е р с т в а  о б о р о н и 
України справедливо нази-

вають острівцем здоров'я українських 
військовиків. І це справді так: за 25 років 
Незалежності в його стінах отримали 
необхідну медичну допомогу сотні тисяч 
захисників країни, членів їхніх сімей та 
ветеранів Збройних сил України. 

А з початком антитерористичної опе-
рації він став головним військово-медич-
ним закладом для усіх захисників Бать-
ківщини, незважаючи на їхню відомчу 
приналежність. Напередодні Дня медич-
ного працівника ми попросили началь-
ника Центру –  генерал-майора медичної 
служби, кандидата медичних наук, Заслу-
женого лікаря України Анатолія Казмір-
чука  розповісти про сьогодення цього 
унікального закладу.

– Минулого року нам виповнилося 260 
років, – говорить Анатолій Петрович. – За 
цей час особовий склад госпіталю (такий у 
нього раніше був статус – прим. авт) брав 
участь у всіх  війнах, які точилися на теренах 
нашої держави в різні часи. Найбільшими 
з них були Перша і Друга світові, тут ліку-
валися радянські воїни зі складу 40-ї армії, 
що воювала в Афганістані. Якщо підрахувати 
скільки часу госпіталю доводилося надавати 
медичну допомогу під час ведення бойових 
дій – то це складе більше, ніж тридцять років.

Ну а сьогодні ми  лікуємо наших синів, 
братів, які захищають рідну землю від ворога, 
що прийшов до нас зі сходу.

– Скільком учасникам бойових дій на 
сході країни у Центрі надано допомогу? 

– Антитерористична операція почалася, 
як відомо, 14 квітня 2014 року. Так ось, за час, 
що минув відтоді,  ми пролікували близько 
18 тисяч поранених та хворих військовос-
лужбовців, які відстоюють територіальну ці-
лісність нашої країни. Для порівняння можу 
привести дані про надання допомоги воїнам 
під час ведення війни в Афганістані – за той 

час в госпіталі було проліковано майже 800 
військовослужбовців. Гадаю, що ці цифри 
говорять самі за себе.

Лікарями-хірургами, травматологами, не-
йрохірургами  Центру щорічно виконується 
близько 15 тисяч оперативних втручань.  Зау-
важу, що  більшість  операцій були складними 
і надскладними:  йшлося про збереження не 
лише здоров'я, а й  життя людей. У абсолют-
ній більшості ми вигравали двобій зі смертю.

– Неоголошена проти України війна 
триває вже третій рік поспіль. Скажіть, 
будь ласка, коли навантаження на ваших 
колег було найбільшим?

– Влітку і восени 2014-го. Адже саме тоді 
військове протистояння досягло апогею. Бу-
ли дні, коли на лікуванні в госпіталі одночас-
но перебувало 1200-1400 хворих. Але після 
підписання Мінських домовленостей, пора-
нених у нас поменшало. Хоча бійці з району 
АТО у нас є постійно: ми лікуємо не лише тих, 
хто зазнав поранень, а й хворих із хронічни-
ми захворюваннями.

На сьогоднішній день вже більше 100 на-
ших фахівців відряджалися до регіональних 
медичних центрів, мобільних госпіталів, лі-
карень, які знаходяться в зоні АТО для на-
дання допомоги у лікуванні поранених та 
хворих  військовиків. Справа у тому, що в 
деяких з них бракує спеціалістів, які є у нас. 
На сьогодні наші фахівці працюють у  лікар-
нях Донеччини та Луганщини в складі бри-
гад посилення, куди доставляють бійців, що 
зазнали поранень або ж захворіли.

– Ми добре знаємо у якому жалюгід-
ному становищі перебувають районні, 
міські лікарні: потрапивши туди, людина 
вимушена все необхідне для лікування ку-
пувати власним коштом. А що скажете 
про військову медицину?

– Минулого року на лікуванні у нас зна-
ходився військовослужбовець Роман Р.  – 
36-річний боєць однієї з механізованих 
бригад. Він, потрапивши до рук бойовиків, 
зазнав страшних катувань. Потім, коли в ре-
зультаті обміну полонених опинився на волі, 
переніс 8 оперативних втручань, після чого 
потрапив до нас. Шанси на те, що чоловік ви-
живе, були досить примарними. Але ми не 
махнули на нього рукою:  4 місяці робили все 
можливе, щоб діти не осиротіли, витратив-

ши на лікування майже мільйон гривень. На 
жаль, поранення та післяопераційні усклад-
нення виявилися надто серйозними….

Можливо, говорити про гроші, коли 
йдеться про життя захисника країни та ще 
й батька неповнолітніх дітей, і не зовсім до-
речно. Але я згадав про цей випадок лише  
для того, щоб читач зрозумів: ми завжди до-
кладаємо максимум зусиль – професійних і 
матеріальних – задля спасіння життя пора-
неного чи хворого. 

– Чи задоволені ви технічною базою 
Центру? Її можливості дозволяють про-
водити дослідження на високому рівні? 
Адже, як відомо, правильний діагноз є за-
порукою успішного лікування.

– Знаєте, за десятки років у медицині  не 
зустрічав керівника медичного закладу, за-
доволеного технічним та іншим його осна-
щенням (посміхається). Я – не виключення. 
Але, разом з тим, хочу сказати, що наша ба-
за є доволі пристойною.  Наприклад, Центр 
оснащений діагностичною і лікувальною 
апаратурою, виробниками якої є провідні 
фірми світу. Незадовго до початку антите-
рористичної операції  ми придбали сучасні 
комп'ютерний і магнітнорезонансний томо-
графи, інші технічні засоби, які допомагають 
з високою ймовірністю виявляти ті чи інші 
захворювання людини. 

– Якою б досконалою не була техніка, 
вона все ж не здатна повністю замінити 
людину…

– Я пишаюся колективом, який очолюю. У 
нас працюють  30 заслужених лікарів Укра-
їни, 10 докторів і 65 кандидатів медичних 
наук, 4 професори, більш, як 250 лікарів ви-
щої категорії. Повірте, ці звання вони отри-
мали не завдяки перебуванню на тій чи іншій 
посаді,та не тому, що «час прийшов», а  за-
вдяки високим  професійним якостям, умін-
ню нестандартно мислити і за вкрай склад-
них ситуацій, коли йдеться про життя хво-
рого, приймати єдино правильні рішення. 

– Дозвольте, шановний Анатолію Пе-
тровичу, привітати Вас і Ваших колег 
зі святом – Днем медичного працівника 
і побажати вам міцного здоров'я, нових 
трудових звершень!

– Дякую.
Інтерв'ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

19 червня – День медичного працівника 

Генерал-майор медичної служби, кандидат медичних наук, 
Заслужений лікар України Анатолій Казмірчук:

КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ЖИТТЯ СОЛДАТА,
ПИТАННЯ ГРОШЕЙ  НЕ СТОЇТЬ

Валентин Бур’яченко



 

«ПОБУВАВШИ ТУТ, НАЧЕ ПОВЕРТАЄШСЯ 
В ПЕКЛО ТІЄЇ СТРАШНОЇ ВІЙНИ…»
Національному музею історії України в роки Другої світової  війни – 35 років

У жовтні 1973 року перший се-
кретар ЦК КПУ Володимир Щер-
бицький звернувся до ЦК КПРС з 
листом, в якому просив дозволу на 
спорудження в Києві Українського 
державного музею історії Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років. 
12 березня 1974 року почалося  бу-
дівництво, а  9 травня 1981 року на 
відкриття  прибув Генеральний се-
кретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

У червні 1996 року Указом Прези-
дента України  Меморіальному комп-
лексу надано статус Національного. Сьогод-
ні це Національний музей історії України у 
Другій світовій війні. 

За час, що минув з дня відкриття, тут по-
бували мільйони людей. І не лише зі всіх ку-
точків України, а й  більш як 200 країн світу. 
Лише минулого року з його експозиціями  
ознайомилося майже 600 тисяч відвідува-
чів,  проведено близько 4 тисяч  екскурсій 
та інших заходів.

У 2015 році  наукові співробітники зібра-
ли та атрибутували 6700 музейних пред-
метів, реставрували 3580 експонатів, під-
готували та надрукували понад 100 статей. 
Неодноразово науковці брали участь у міжнародних і всеукраїнських наукових 
конференціях, науково-методичних семінарах, подіумних дискусіях, круглих столах.

Триває робота над створенням Всеукраїнської електронної бази даних на заги-
блих і зниклих безвісти у роки Другої світової війни воїнів та Зведеної бази військових 
поховань на території України. Упродовж року введено 84113 одиниць нових персо-
нальних карток на загиблих воїнів та 69319 сканографій документів. Музейні фахівці 
опрацювали та відповіли на 760 запитів щодо пошуку інформації та документів на за-
гиблих і зниклих безвісти воїнів Другої світової війни; виготовили і вручили нащадкам 
458 копій «похоронок» та інших документів; у рамках пошукової програми «Родина 
шукає солдата» встановили біографічні відомості 55 загиблих військовослужбовців, 
про долі яких понад 70 років родини не мали жодної інформації.

ЦІКАВІ ФАКТИ
 t  Висота «Батьківщини-Матері», яка є головною скульптурою Музею, сягає 102 метри, вага сталевих каркасів, на яких 

вона стоїть, становить  понад 400 тонн.  На скульптуру накладено  майже 30 кілометрів зварювальних швів. Щит в 
руках «Матері» має ширину 8,  висоту – 13 метрів. Вага – близько 14 тонн. Меч важить 11 тонн. На щиті «Батьківщи-
на-Мати» є оглядовий майданчик. 

 t  Скульптуру збирали стометровим підйомним краном, який був виготовлений спеціально для цього. Пізніше цей 
кран демонтували. 

 t  З нержавіючої сталі  окремими блоками-секціями вагою 25-30 тонн скульптура була зварена на Київському заводі 
Паризької Комуни з урахуванням рекомендацій інституту електрозварювання імені Є. О. Патона. Частини скуль-
птури перевозили вночі, щоб не привертати увагу людей. Зварники монументу отримували 50 карбованців у день 
(велика на той час сума), але оплата відповідала кількості невпинної роботи. Інженери ж мали звичайну зарплатню, 
але були задоволені тим, що будують одне з «Чудес Києва».

 t  Судячи з геодезичних інструментальних замірів, що проводяться щорічно, монумент «Батьківщина-Мати» може 
простояти понад 150 років. За розрахунками, статуя може витримати землетрус силою до 9 балів. Щоб перевірити 
стійкість скульптури, 10-ти метрову копію випробовували на міцність у Москві, в найбільшій  у СРСР турбіні.

 t  Через близькість Великої дзвіниці Києво-Печерської Лаври  (висота 96,5 м) висоту монументу зменшили з 108 до 
102 м, але через те, що Дзвіниця розташована на пагорбі, «Батьківщина-Мати» на 12 метрів нижча від неї.
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За перо мене змусила взятися ситуація,  
в якій опинилася Україна як незалеж-
на держава.

Після розпаду Радянського Союзу 
я повернувся на свою рідну Сумщину. З радіс-
тю і надією планував допомогти незалежній 
Україні в розбудові армії.  Енергії і досвіду не 
займати:  сорок один рік, полковник, коман-
дир артилерійської бригади. Коли проходив 
співбесіду в МО України, побачив, що до вій-
ськового керівництва здебільшого прийшли 
далекі від армії люди. Склалося враження, що 
їх мета не розбудовувати армію молодої не-
залежної держави, а розвалювати її.  На жаль, 
я виявився правим. Результати їх керівництва 
красномовні – здача Криму, війна на  Сході 
держави.

За покликом серця в Україну повернулось 
багато офіцерів-українців, справжніх патріотів, 
але їм не знайшлося місця в українській армії. 
Армійський досвід допоміг їм стати успішними 
і в новому житті, але відчуття того, що не змо-
гли допомогти  у створенні справжньої нової 
української армії, залишилося. До мене доля 
поставилася більш прихильно – очолив Сум-
ську обласну організацію ТСО України, що по 
духу мені було найближчим. Адже наша про-
фесія – Батьківщину захищати! 

Основне завдан-
ня Оборонного то-
вариства Украї-
ни  – патріотичне 
виховання молоді, 
підготовка спеціа-
лістів для Збройних 
Сил України. Які по-
трібні знання захис-
никам Вітчизни для 
молодої держави, я 
добре знав. Але ме-
ні хотілося довес-
ти, що Армія – це 
не тільки Збройні 

Сили, а й 
сис тема 
підготов-
ки  мо-
лоді до 
служби в 
них. 

Земля 
може на-
годувати 
людину, 

напоїти, але захистити себе вона не може. Це 
святий обов’язок тих,  хто їсть хліб рідної зем-
ля, п’є її воду, милується її красою. Історично 
склалося так, що українському народові по-
стійно доводилося вести боротьбу за свою 
незалежність, і пам'ять про тих, хто боровся за 
нашу волю, повинна бути вічною. На жаль, ми 
забули про виховання у молоді, яка поповнює 
лави Збройних Сил, таких прекрасних якостей 
як честь і військовий обов’язок.

Треба виховувати допризовну молодь так, 
щоб ідучи в  армію, вона була готова до будь-
якої складної ситуації. Військовослужбовець 
повинен бути впевненим, що його батьки,  
сім’я будуть соціально захищеними, а коли 
він повернеться зі служби, то не зіткнеться з 
проблемами соціального захисту та працев-
лаштування. Про це повинна піклуватися дер-
жава – забезпечити солдата усім необхідним 
для виконання військового обов’язку, а  не 
покладатися на волонтерів.

Раніше юнаки проходили хорошу школу 
підготовки  через школи і клуби ДТСААФ. Куди 
все це поділося? Відповідь проста: керівни-
цтво незалежної держави не приділяло уваги 
патріотичному вихованню молоді, не готувало 
її до захисту Батьківщини. Була знищена до-
призовна підготовка, закрили тири, перестали 

доносити до молоді  історичні реалії про геро-
їчні традиції нашого народу. Сторінки історії 
переписувались в угоду тієї чи іншої влади. Ми 
втратили повагу до минулого, а саме ця риса 
має відрізняти нас від дикості. Історія держа-
ви обривається, якщо в ній не залишається 
героїв. Історичні події нагадують, що через 
розбрат  Україна втрачала свою незалежність. 

І сьогодні  іде знищення держави України, її 
громадських інститутів руками лжепатріотів , 
які добралися до влади за допомогою  Майда-
нів. Замовлений сюжет на каналі «1+1» – пря-
ме відображення їхніх зазіхань на власність 
ТСОУ.  Журналісти цілеспрямовано  знімали 
сюжети тільки тих приміщень, які частково 
здаються в оренду, щоб покрити  сплату ве-
ликих податків.  Ці події показали, що сутність 
влади не  змінилася, вона належить тим, хто 
монопольно володіє фінансами та засобами 
виробництва, керуючись хижим почуттям на-
живи. Телеканал олігарха Коломойського не 
цікавить, як Товариство відремонтувало для 
АТО 53 одиниці техніки. Він не хоче знати, що 
ми створили Центр допризовної підготовки 
молоді Сумщини і  плануємо відкрити такі цен-
три в кожному районі.  В автошколах ТСОУ об-
ласті учасники АТО проходять підготовку на 
водіїв різних категорій. Цього теж не схотів 
почути і побачити канал 1+1, тому що того, хто 
замовляв сюжет, цікавило тільки майно ТСОУ.

Для відродження значимості ТСО України 
необхідно прийняти Закон «Про ТСО Украї-
ни», в якому особливу увагу приділити під-
готовці військових спеціалістів. Вона буде в 
рази дешевше ніж у військах, адже більшість 
курсантів навчаються за місцем проживан-
ня, харчуються за свій рахунок, а заробітна 
плата викладачів та майстрів набагато ниж-
ча, ніж у офіцерів і прапорщиків. Необхід-
но відновити у навчальних закладах посаду 
військового керівника. МОН та МО України 
повинні скоординувати свої дії і суттєво по-
новити матеріально-технічну базу предмету 
«Захист Вітчизни». 

ТСО України в змозі об’єднати всі органі-
зації, які займаються патріотичним вихован-
ням. Для цього у нас є кадровий потенціал – 
керівники організацій, як правило ветерани 
військової служби, воїни-інтернаціоналісти, 
ветерани АТО, які мають досвід бойових дій, 
високий патріотизм, позитивне мислення, 
працездатність і необхідні знання. Ця унікаль-
на суспільна сила повинна стати безцінним 
капіталом в будівництві сильної армії!

Про наболіле

ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІЙСЬКОВУ  
ЧЕСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Лобушко Микола Григорович, 1951 року народження.
Після закінчення військового училища та артилерійської 
академії  проходив службу на посадах від командира 
взводу до командира артилерійської бригади у різних 
куточках Радянського Союзу і за кордоном. Нагородже-
ний орденом «Знак Пошани» та 11 медалями. З 1993 року 
очолює Сумську обласну організацію ТСО України.



В організаціях Товариства пройшов місячник військово-патріотичної роботи на 
честь Дня пам’яті і примирення в Україні та 71-ї річниці Перемоги 


