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24 серпня 1991 року – через 3 дні після придушення заколо-
ту у Москві – було скликане надзвичайне і позачергове засідання 
Верховної Ради УРСР.  Сесія розпочалася о 10-й ранку. У залі були 
присутні 363 депутати з 450. Перед будівлею парламенту зібрали-
ся від 30 до 50 тисяч українців з синьо-жовтими прапорами, які  
скандували: «Незалежність! Незалежність!» та «Прапор на Раду! 
Прапор на Раду!». 

Президія Верховної Ради у той день внесла на розгляд депутатів 
лише одне питання – «Про політичну ситуацію». З доповіддю мав 
виступити голова парламенту Леонід Кравчук, зі співдоповіддю 
від комуністичної більшості – Олександр Мороз, від демократич-
ної опозиції – Ігор Юхновський. На запитання до доповідувачів 
та відповіді на них відводилися по півтори хвилини. Найбільше 
депутати обговорювали нещодавній заколот. Опозиціонери з На-
родної Ради звинувачували Кравчука у нерішучості під час нього, 

вимагали розслідувати дії членів 
Президії та голів обкомів партії, 
які підтримали ГКЧП. Найбільш 
радикальні депутати закликали 
заборонити комуністичну партію, 
оскільки саме члени ЦК КПРС на-
магалися здійснити переворот 
в СРСР. Кравчукові прийшлося 
відповідати на безліч незручних 
запитань, виправдовуватися та 
переконувати своїх колег, що він 
не підтримував путчистів. До та-
ких бійок, як зараз, у Раді не ді-
йшло, але сварки та штовханина 
тривали цілий день. Коли хтось з 
комуністів виходив до трибуни, 

то опозиціонери крича-
ли «Ганьба КПУ! Ганьба 
КПУ!». 

Те, що потрібно проголошу-
вати незалежність, не викликало 

сумнівів ні в кого, навіть у комуністів. 
Лідер націонал-демократів Ігор Юх-
новський у своєму виступі сказав, що 
опозиційна Народна рада підтримує 
президента Росії Бориса Єльцина та 
російський народ, який прагне де-
мократії, зауваживши, що коли б  не 
його рішучість, то демократія у Мо-
скві не перемогла б, і тоді ні про яку 
демократію в Україні теж не можна було б говорити.

 «Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку 
з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячоліт-
ні традиції державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, 
передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, 
здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада 
Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує неза-
лежність України та створення самостійної української держави – України», – 
зачитав врешті решт Леонід Кравчук.

Акт проголошення незалежності України підтримали 346 депутатів, у то-
му числі комуністи, які були присутні в парламенті. Лише 
один був проти, інші утрималися. Депутати у залі зустріли 
результати голосування бурхливими оплесками. Після цього  
В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської 
зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на бари-
кадах біля російського Білого дому, а також підняти націо-
нальний прапор над куполом парламенту. Під оплески депу-
татів о 9-ій вечора опозиціонери внесли Державний прапор, 
хтось співав «Ще не вмерла Україна». По закінченні засідання 
депутати-опозиціонери зібралися біля трибуни та заспівали 
гімн Українських січових стрільців «Ой, у лузі червона кали-
на». Мітингувальники під Радою теж підхопили цю пісню. 
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Ювілейне інтерв’ю

Вікторе Миколайовичу, що Ви 
особисто вважаєте головним 
досягненням Товариства за 
минулі 25 років?

– Оглядаючись у минуле, відчуваю гордість 
за те, що незважаючи на вкрай складну полі-
тичну і економічну ситуацію в нашій державі, 
ми змогли вистояти, зберегти свою базову 
структуру, основний матеріальний і кадровий 
потенціал та продовжуємо виконувати ста-
тутні завдання. Це стало можливим завдяки 
наполегливій організаторській роботі комі-
тетів всіх рівнів, активності і самовідданості 
штатних працівників, ветеранів та активістів 
Товариства. Товариство зберегло, зміцнило 
свою організаційну структуру, удосконалило 
у відповідності до сучасних умов суспільно-
го життя форми і методи організаційної і ви-
ховної діяльності, стабілізувало свій фінан-
сово-економічний стан, зберегло, оновило 
і примножило матеріально-технічну базу. А 
головне, ми зберегли основне наше надбан-
ня – тисячі відданих своїй справі, висококва-
ліфікованих фахівців: керівників організацій, 
викладачів і майстрів виробничого навчання, 
тренерів та інструкторів. Ми зберегли трудові 
колективи, яким більшість цих людей присвя-
тили все своє свідоме життя!

– Стаття 2.1 Статуту ТСО України свід-
чить, що одними з основних завдань То-
вариства є підготовка призовників з вій-
ськово-технічних спеціальностей, участь 
в освітній діяльності та підготовці кадрів 
масових технічних професій згідно з зако-
нодавством України. Як можна охарактери-
зувати цю діяльність за роки Незалежності?

– Освітня діяльність для нас є не тільки 
виконанням статутних завдань, але й голов-
ною складовою госпрозрахункової діяльності. 
Адже ми не отримуємо жодних преференцій 
від держави і всі свої статутні зобов’язання 
виконуємо за рахунок відрахувань саме від  
цієї діяльності.

Про те, як ми працювали, отримавши но-
вий статус в незалежній країні, красномовно 
свідчать цифри. За ці 25 років наші навчаль-
ні заклади підготували 6 млн. чоловік за 34 
робітничими професіями! Причому 82% з 
них – водії транспортних засобів всіх катего-
рій. А це – 37% від загальної кількості водіїв, 
які отримали водійські посвідчення за роки 
Незалежності. Тобто практично кожен третій 
український водій навчався в автошколах і 
СТК ТСО України. 

В п’яти вищих навчальних закладах Това-
риства, а це чотири коледжі і технікум, отри-
мали неповну вищу освіту з освітньо-квалі-
фікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
за п’ятьма спеціальностями 2430 молодих 
людей. 

Директори навчальних закладів багато 
уваги приділяють виведенню навчального 
процесу на сучасний рівень – активно засто-
совуються мультимедійні системи навчання, 
комп’ютерна техніка, сертифіковані програми 
навчання. І дуже прикро, що невиважена полі-
тика керівництва МВС України по перебудові 

органів ДАЇ дала «збій» і на тривалий час ви-
била з колії наші навчальні заклади.

Успішно виконувалась нами і програма 
підготовки спеціалістів для Збройних Сил 
України. Військо отримало більше як півміль-
йона призовників, які пройшли навчання за 
програмами підготовки з військово-облікових 
спеціальностей. В 2008 році програма підго-
товки кадрів для армії була припинена за від-
сутністю держзамовлення від Кабміну Украї-
ни. Але ми маємо всі можливості та бажання, 
щоб негайно поновити цю роботу, про що 
неодноразово повідомляли керівництво як 
Збройних Сил, так і інших силових відомств.

– Яких саме військових фахівців мають 
можливість готувати наші навчальні за-
клади?

– Якщо держава дійсно буде зацікавлена 
у використанні людських і матеріальних ре-
сурсів Товариства і надасть замовлення, То-
вариство почне з новою енергією виконувати 
своє основне призначення – підготовку фа-
хівців для Збройних Сил та інших військових 
формувань України. На протязі 70 діб після 
отримання держзамовлення навчальні за-
клади ТСО України здатні підготувати більше 
20 тисяч водіїв вантажних автомобілів, за 90 
діб – 10 тисяч водіїв-механіків бронетехніки. 
Можемо готувати також військових техніків 
та водіїв для перевезення небезпечних ван-
тажів. На протязі одного місяця аероклуби  
оборонного Товариства можуть надати по-
чаткову підготовку для 300 льотчиків, май-
же 4 тисяч повітряних десантників, 400 опе-
раторів-пілотів БПЛА. Є також напрацьовані 
методики підготовки водолазів-аквалангістів, 
розвідників-корегувальників вогню артилерії, 
саперів, снайперів, військових радіотехніків 
та санінструкторів. Товариство має право і 
реальні можливості залучати до підготовки 
курсантів військових інструкторів від союзних 
держав – учасників НАТО. Навчання буде про-
водитись в усіх без винятку регіонах України.

26 вересня 1991 року VІІ (позачерговий) з’їзд ДТСААФ Української РСР прийняв доленосне 
рішення про створення Товариства сприяння обороні України. Чверть століття минуло від того 
дня, багато змін відбулося як в нашій незалежній країні, так і в її оборонному Товаристві.  Який 
внесок  ТСО України в розбудову держави, в її становлення на світовій арені, якими проблемами 
живе сьогодні ми попросили розповісти Голову Товариства Віктора ТІМЧЕНКА

ГОЛОВА ТОВАРИСТВА ВІКТОР ТІМЧЕНКО:

«ОСНОВНЕ НАШЕ НАДБАННЯ –
ВІДДАНІ СВОЇЙ СПРАВІ ЛЮДИ»

Варто зауважити, що підготовка призовни-
ків з військово-облікових спеціальностей в 
навчальних закладах ТСО України в рази де-
шевша, ніж відповідне навчання хлопця, якого 
призвали на службу, одірвавши від родини і 
місця роботи, якого треба одягти, розмістити 
в казармі, годувати тощо. До того ж випускник 
навчальних закладів приходить на 
військову службу не просто водієм 
чи, приміром, зв’язківцем, а вже 
досить підготовленим вояком, 
адже до навчальної програми 
включені також вивчення військо-
вих статутів, стройова підготовка, 
ази тактичного вишколу тощо.

– Відомо, що для успішної 
підготовки водіїв потрібна і від-
повідна автомобільна техніка. 
Дехто вважає, що вам її надає 
держава…

– За радянських часів так воно, приблизно, 
і було. Згідно рознарядки Центрального ко-
мітету ДТСААФ СРСР ми щорічно отримували 
спортивні і навчальні автомобілі за вартістю 
25% від ринкової. Причому безпосередньо з 
заводського конвеєру. Тому з розвалом Со-
юзу багато хто з очільників республіканського 
оборонного Товариства одержав, м’яко кажу-
чи, шокову терапію. Нелегко було перебудо-
вуватися  не тільки  у товарно-грошових від-
носинах, а й у самому ставленні до ведення 
господарської діяльності. Якось раптово для 
декого  оборонне Товариство, яке на протя-
зі десятиріч було «улюбленцем партії і наро-
ду», змушене було «подорослішати», стати 
на власні ноги. Якийсь час ми ще трималися 
на старих запасах, але «нема нічого вічного 
під сонцем», тим більш зробленого із залі-
за. Змушені були економити на зарплатні, на 
побутових умовах, щоб придбати навчаль-
ну техніку. Вже у 1992 році поповнили авто-
парк на 141 одиницю вантажних і легкових 
автомобілів, автобусів і спецтехніки. А вза-
галі за роки незалежності навчальні заклади 
придбали 6070 одиниць навчальної техніки, 
в тому числі 3541 легковик. Без урахування  
Криму та Севастополя сьогодні щоденно мо-

жуть вийти на навчальні 
маршрути 5270 одиниць 
власної автомобільної та 
спеціальної техніки, в то-
му числі 2369 легковиків, 
880 вантажівок різного 
призначення, 607 шля-
хових мотоциклів, 269 
скутерів і мопедів тощо. 

– А що сталося з вій-
ськовою технікою, яку 
отримували для підго-
товки призовників?

–  Це так звана гру-
па «А». Від Міністерства 

оборони ми одержували вантажівки та іншу 
техніку, яка на той час вже пройшла чимало 
доріг під час експлуатації у військах. Трапля-
лись навіть КамАЗи, яким пощастило вижити 
на афганських перевалах. До 2008 року вони 
щоденно намотували сотні кілометрів, готу-
ючи майбутніх військових водіїв. А потім ста-

ли на «довгострокове зберігання», причому 
за рахунок навчальних закладів – і охорона, 
і виділення боксів та майданчиків, і підтри-
мання технічного стану. З початком бойових 
дій за нарядами ЦАВТУ ми передали в діючі 
підрозділи 297 вантажних, легкових і спеці-
альних автомобілів, причепів. 60% з них на во-
лонтерських засадах були відновлені праців-
никами Товариства в 
майстернях навчаль-
них закладів із залу-
ченнях власних мате-
ріалів і запчастин та 
коштів небайдужих 
людей-патріотів. 

–  То в а р и с тв о 
веде багатогранну 
волонтерську ді-
яльність. Як Ви мо-
жете це прокомен-
тувати?

– Приведу декілька конкретних фактів. Ли-
ше у 2014-15 роках надано допомогу бійцям 
АТО на загальну суму 8 млн 652 тисячі 472 
гривні. Тобто майже 9 мільйонів! В тому чис-
лі військовий збір склав 3.174.309 грн. Решта, 
близько 6 млн. грн., це власні кошти від гос-
подарської діяльності організацій, перерахо-

вані одноденні зарплати працівників, зібрані 
і задіяні благодійні кошти. Лише Полтавська 
ОО залучила та повністю, до копійки, реалі-
зувала 2 млн. 52 тисячі грн., отриманих від 
благодійників. 

– Куди пішли ці кошти?
Це вже вирішувалось безпосередньо в ре-

гіонах, виходячи з потреб і заявок військо-
вих частин та військкоматів, з якими ми тісно 
співпрацюємо. Чимало інформації про нагаль-
ні потреби діючих підрозділів отримуємо від 
наших волонтерів, які безпосередньо спілку-
ються з вояками на передовій, власним тран-
спортом доставляючи туди все необхідне. А 
якщо говорити конкретно, то це матеріальна 
допомога пораненим бійцям та сім’ям заги-
блих воїнів, закупівля медобладнання і меди-
каментів для шпиталів, транспортні послуги 
по забезпеченню ротації особового складу, 
передача волонтерам і особисто бійцям ко-
штів для придбання бронежилетів та іншого 
знаряддя, надання гуманітарної допомоги ді-

ючим підрозділам у вигляді теплих 
речей, продуктів харчування, ін-
струментів та знаряддя тощо. Під-
тримавши ініціативу вінничан інші 
організації активно підключились 
до придбання та доставки власним 
транспортом в зону бойових дій 
питної води і цукру.

Чималі кошти були задіяні на 
оплату інструкторів, які готували 
хлопців, що мали відбувати до вій-
ська, надання їм необхідних умов. 

За нарядами Міністерства оборони багато 
автомобільної техніки групи «А» було відре-
монтовано власним коштом і передано до 
військових частин. Наші навчальні заклади 
передають у війська запчастини та ПММ, які 
теж придбані власним коштом. 

Особливо хочу звернути вашу увагу на ви-
сокий патріотизм наших колег з Донецької 

обласної організації, які працюють і живуть 
практично у прифронтовій полосі. Працівни-
ки навчальних закладів регіону допомагають 
в обладнанні блокпостів, забезпечують ре-
монт бойової техніки у власних майстернях 
автошкіл і СТК, профінансували інвалідно-
пенсійному товариству «Данко» роботу по 
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плетінню маскувальних сіток і пошиттю спеці-
ального військового одягу. Фахівці Краматор-
ської автошколи передали техніку в такому 
відмінному стані, що отримали  персональну 
подяку від командування в/ч 3358.

Не забуваємо і про тих, хто вже повернув-
ся з фронту, намагаємось працевлаштувати їх 
в наших організаціях або залучити до участі 
у військово-патріотичній роботі на громад-
ських засадах. Але не тільки матеріальної 
допомоги потребують демобілізовані воїни, 
члени їх сімей та вимушені переселенці. Ши-
року підтримку отримала ініціатива навчан-
ня водійській справі, за кошти навчальних 
закладів, колишніх вояків та їх родин. Лише 
у Вінницькій обласній організації отримали 
водійські посвідчення 49 чоловік. А скільки 
коштує таке навчання, думаю, розповідати 
не треба.

– Одним з основних завдань Товари-
ства є розвиток спортивно-технічних та 
прикладних видів спорту, які відносять-
ся до так званих неолімпійських видів. Як 
Ви можете охарактеризувати досягнення 
спортсменів Товариства за чверть століт-
тя?

– Організації ТСО України культивують 
двадцять один вид спорту. Для підтримки та 
розвитку спортивної діяльності в структурі 
Товариства працюють спортивно-технічні, 
авіаційно-спортивні організації, плавальні 
басейни, водноспортивні бази, тири, дитя-
чо-юнацькі спортивно-технічні школи. Що-
річно проводилось близько 10 тисяч змагань 
різних рівнів, в тому числі й міжнародних, у 
яких брали участь понад 240 тисяч учасників. 

  За 25 років існування ТСО України на Всес-
вітніх Іграх, чемпіонатах та Кубках світу і Євро-
пи наші спортсмени вибороли 4138 медалей, 
з яких 1438 золотих і 1504 – срібних. А це зна-
чить, що 1438 разів на честь наших спортсме-
нів лунав гімн України і здіймався державний 
прапор на спортивних майданчиках вищого 
світового рівня! Всьому світові відомі спор-
тивні досягнення наших радіоспортсменів, 
підводних плавців, судо- та авіамоделістів, 
морських багатоборців, автомотоспортсменів, 
представників авіамодельного та ракетомо-
дельного спорту.

За цей період підготовлено 1618 майстрів 
спорту, 384 майстри спорту міжнародного 

класу та 41 заслу-
женого майстра 
спорту України. 22 
вихователі молоді 
удостоєні високого 
звання Заслужений 
тренер України. Ви 
розумієте, що тут не 
може бути ніякої по-
казухи і підтасовки. 
Адже вищі спортив-

ні звання присвоюються не в спортивних ор-
ганізаціях, а безпосередньо Міністерством 
молоді та спорту України. Ми пишаємося до-
сягненнями наших вихованців!

Думаю, ні для кого не є секретом, що спор-
тивна робота вимагає чималих коштів. Якщо 
хтось вважає, що ми маємо державну підтрим-
ку у розвитку наших видів спорту, то поми-
ляється. Вся  робота ведеться за рахунок го-
спрозрахункової діяльності Товариства. Щоб 
наглядно прокоментувати цю тему, приведу 
деякі цифри. Лише за останні 10 років на роз-
виток спорту в цілому по Товариству витрати 
склали 9 мільйонів 837 тисяч 200 гривень. 
Тобто щорічно близько мільйона!

– Вікторе Миколайовичу! Ви завжди 
підкреслюєте, що авіація ТСОУ – наша 
гордість. Та й тема ця Вам досить близька, 
адже більша частина Вашої служби при-
пала саме на Військово-Повітряні Сили.

–  На сьогоднішній день в системі ТСОУ 
діють 2 аероклуби, 7 авіаційно-спортивних 
клубів та 6 авіаційно-технічних спортивних 
клубів. Авіаційні організації свою роботу 
проводять на 20 сертифікованих аеродро-
мах та злітно-посадкових майданчиках. За 
роки незалежності нашими авіаційними ор-
ганізаціями був забезпечений наліт більше 
287 тисяч годин на 
спортивних літаках, 
планерах та верто-
льотах, виконано 
майже 800 тисяч 
стрибків з парашу-
том. Разом з Феде-
раціями з відповід-
них видів спорту на 
наших аеродромах 
щорічно проводи-
мо більше 50 чемпі-
онатів, Кубків Украї-
ни та міжнародних змагань з авіаційних видів 
спорту, а також чимало змагань обласного 
масштабу. Спортсмени беруть участь у бага-
тьох міжнародних змаганнях. За роки неза-
лежності виховано 35 майстрів спорту Укра-
їни з літакового спорту, 28 з парашутного і 24 
з планерного; два пілоти, 31 парашутист і два 
планеристи стали майстрами спорту України 
міжнародного класу. Наші планеристи двічі 
піднімались на найвищий щабель пошани на 

міжнародних змаганнях, двічі вони і парашу-
тисти отримували срібні медалі на престиж-
них світових першостях. 

З 2003 по 2009 рік  в авіаційних організа-
ціях ТСО України пройшли початкову льотну 
підготовку 349 курсантів Харківського уні-
верситету Повітряних Сил ім. Івана Кожеду-
ба, загальний наліт склав 6808 годин. Причо-
му початкова підготовка курсантів в системі 
ТСОУ на наших поршневих літаках коштувала 
державі майже в 10 разів дешевше, ніж на ре-
активних літаках Л-39.

У 2013 ми перемогли у тендері і відновили 
виконання  бюджетної програми  «Підготовка 
курсантів льотних спеціалізацій для Збройних 
Сил України Харківським аероклубом Това-
риства сприяння обороні України». Вже тре-
тя група курсантів ІІ курсу завершила льотну 
практику, причому літають на вітчизняних 
літаках ХАЗ-30. Ці літальні апарати вигідно 
відрізняються надзвичайною економічністю 
і надійністю в експлуатації. Вирішується та-
кож питання відновлення навчання і курсан-
тів-вертолітників. На 2016 рік Харківським 
аероклубом заплановано льотна підготов-
ка 27 курсантів ХУПС із загальним нальотом 
1260-1400 годин.

– Відомо, що спеціальна контрольна 
комісія Верховної ради України з питань 
приватизації неодноразово розглядала 
інициативи нардепа Ігора Луценка щодо 
повернення майна Товариства в державну 
власність. Що Ви можете пояснити читачам 
з цього приводу? 

– Матеріально-технічна база ТСО України 
створена за рахунок майна республіканської 
організації ДТСААФ, яке віднесене до майна 
ТСО України на підставі ст.20 Закону України 
«Про власність», а не шляхом приватизації 

державного майна, як вважає пан І.Луценко. 
Право власності на майно Товариства під-
тверджено відповідними Свідоцтвами. Все 
майно, яке було об’єктом підпорядкування 
центральним органам ДТСААФ СРСР і знахо-
дилось на території України, передане дер-
жаві згідно Постанови Кабміну України №72 
від 30.01.1993 року.

Всі ці роки ми не отримували жодної фі-
нансової підтримки від держави. Більш того, 

на загальних умовах сплачуємо податки. Що-
року Товариство сприяння обороні України 
віддає в казну держави консолідованого по-
датку  на суму близько 115 мільйонів гривень. 
З 2015 року ситуація ускладнилась введенням 
податку на нерухомість та збільшенням по-
датку на землю. Більш ніж 5 тисяч штатних 
працівників Товариства змушені докладати 
неймовірних зусиль для збереження органі-
зації та її активів.

 «Патріоти», яким муляє очі наше майно, не 
можуть взяти до тями, що величезна кількість 
об’єктів, які свого часу були створені спільни-
ми зусиллями всього Товариства і викорис-
товувались для виконання держзамовлення 
по підготовці спеціалістів для Збройних Сил 
і кадрів масових технічних професій, на сьо-
годні тільки обтяжує наш економічний стан. 
Лише за останні п’ять років витрати на утри-
мання будівель та споруд склали 413211,75 
тисяч гривень. Тобто більше 80 млн. на рік! А 
«доходи» від передачі приміщень в оренду 
ніколи не перевищували 10% від загального 
валового прибутку. Та й ті кошти, 
відповідно до Положення, мають 
використовуватися виключно на 
утримання споруд, вік у більшос-
ті з яких сягає 60 і більше років.

За високими і красивими сло-
вами «правдолюбців» і псевдо-
патріотів ховається єдине праг-
нення – їм потрібне лише майно 
Товариства. Причому тільки те, 
яке має привабливість на їхньо-
му ненажерливому ринку. Його 
вони залюбки проковтнуть і не вдавляться. А 
те, що наразі обтяжує нас, як валіза без руч-
ки, що ми змушені підтримувати «на плаву» 
власним коштом, буде кинуте напризволяще, 
і його спіткатиме така ж доля, як і десятки 
військових містечок, заводів, фабрик тощо. 
Ми завжди готові використовувати наше 
майно разом з державними інституціями, 
надаємо їм чисельні пропозиції. І працюємо... 
Але віддати те, що напрацьоване на протязі 
десятків років небайдужими людьми, до хи-
жих пазурів нинішніх «демократів»-хапуг … 
Цьому не бувати!

– Одним із основних статутних завдань 
є патріотичне виховання членів Товари-

ства. Чи залиша-
ється актульним це 
питання в сучасних 
умовах?

– Після розпаду 
Радянського Союзу з 
його потужною сис-
темою ідеологічного 
виховання громадян, 
а особливо молоді, 
маятник виховного 
процесу хитнувся в 
інший бік, і цю справу було цілковито зане-
дбано. Відсутність протягом більш як двох 
десятиріч цілісної державної програми на-
ціонально-патріотичного виховання підрос-
таючого покоління згубно відбилася на зна-
чній його частині. Поміж тим, як зазначав іще 
у 1935 році відомий український психолог 
Яким Ярема, «…держава сама себе засудила 
б на смерть, якби відмовилася від державно-
громадянського виховання молоді та переда-
ла те виховання тим, що поруч або, частіше, 

проти держави схотіли б молодь виховувати”. 
Нова українська влада, здавалось би, теж 

розуміла це, оскільки у «Загальнодержавній 
програмі підтримки молоді на 2004-2008 ро-
ки», затвердженій Законом України від 18 
листопада 2003 р. сказано, що «…для Украї-
ни одним із найважливіших завдань є грома-
дянське, національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді». Розроблення і здійснення 
Програми покладалося на Кабінет Міністрів 
України. В результаті виконання Програми 
очікувалося «…утвердження почуття патріо-
тизму та національної самосвідомості». Відо-
мо, що подібних державних програм у нас бу-
ло чимало, але жодна з так і не виконувалась.

Тому ініціативу 
цілком закономірно 
перебрали на себе 
громадські організа-
ції та партії. Провід-
ну позицію зайняло 
Товариство сприян-
ня обороні України, 
другим пунктом ста-
тутних завдань яко-
го визначене «патрі-
отичне виховання 

членів Товариства, пропаганда серед насе-
лення Конституції і Законів України про за-
хист Вітчизни». З цією метою двічі на рік ми 
проводимо місячники військово-патріотичної 
роботи, присвячені Дню Захисника  України 
та Дню Перемоги у Другій світовій війні. В 
заходах, без перебільшення, беруть участь 
громадяни усіх міст і сіл. Щорічно автоспор-
тсмени ТСО України формують екіпажі для 
участі в автопробігах місцями Бойової Сла-
ви України. Оборонці активно співпрацюють 

з місцевими управліннями освіти в 
підготовці та проведенні всіх етапів 
Всеукраїнської військово-патріотич-
ної гри «Сокіл (Джура)». 

Але, як кажуть, «є світ в кінці туне-
лю» і в нашій багатостраждальній кра-
їні. Президент України 12 червня 2015 
року підписав Указ №334/2015 «Про 
заходи щодо поліпшення національ-
но-патріотичного виховання дітей та 
молоді». Важливим для нас є той факт, 
що в цьому документі чітко визначена 

роль ТСО України у вирішенні важливого дер-
жавного завдання, поставленого Президентом. 
Будемо сподіватися, що в цього важливого до-
кументу доля буде кращою, ніж у попередніх.

Я вдячний творчому колективу управління 
організаційної, кадрової та спортивної робо-
ти, який активно пропагує діяльність місцевих 
осередків, розповсюджує передовий досвід 
роботи, надає методичну допомогу активіс-
там та штатним працівникам на сторінках на-
шого інформаційного бюлетеню «Вісник ТСО 
України», постійно наповнює оперативною 
інформацією сайт Центрального комітету.

– Дякуємо, Вікторе Миколайовичу, за 
відверту розмову і поздоровляємо Вас з 
видатною датою в історії оборонного То-
вариства, якому Ви присвятили більш як 
20 років свого життя. 

– Дякую і прошу на сторінках «Вісника ТСО 
України» від мене особисто і Центрального 
комітету Товариства щиро привітати ветера-
нів, штатних працівників, спортсменів і тре-
нерів, всіх активістів з 25-річчям Товариства 
сприяння обороні України, побажати міцного 
здоров’я, всіляких людських гараздів, успіхів 
у повсякденній діяльності на благо України і 
нашого оборонного Товариства.



Віктор АДАМСЬКИЙ, 
директор Палацу підводного спорту ТСО України, Заслужений працівник фізичної культури і спор-
ту України

    – Членом ДТСААФ я став у 14 років, коли прийшов навчатись у секцію підводного плавання оборон-
ного Товариства. По закінченні десятирічки працював на заводі, потім став студентом Київського інститу-
ту фізичної культури і спорту. Армійську службу проходив у Спортивному клубі Київського військового 
округу. В 1980 році прийшов на роботу тренером-викладачем СДЮСШ Республіканського морського 
спортивно-технічного клубу ДТСААФ України, яка продовж десяти років займала перше місце серед спор-
тивних шкіл колишнього СРСР. Пропрацювавши у школі 6 років, був переведений на посаду старшого 
інструктора у РМСТК, де в наступному працював заступником і начальником клубу.

     В 1988 році очолив Палац підводного спорту, який є базою для 8 дитячих спортивних шкіл, учні яких неодноразово ставали 
чемпіонами Європи, світу та України. Тут щороку проводиться до 20 спортивних змагань місцевого, всеукраїнського та міжнарод-
ного рангу, це найбільший спортивний комплекс України з навчання дітей плаванню. За успішну роботу був відзначений званням 
Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Із 60 прожитих років мого життя 46 присвячено оборонному Товари-
ству, зокрема більше чверті століття керую Палацом підводного плавання, де виховано десятки майстрів спорту та майстрів спорту 
міжнародного класу, навчилося плавати понад 30 000 дітей.

Валерій БОБОВ,
ветеран Товариства, Кіровоградська область

– Я, Бобов Валерий Иванович, родился 4 февраля1942 года. Будучи студентом, в 1962-1964 годах 
начал заниматься в секции мотокросса ДОСААФ при Харьковском автомобильно-дорожном инсти-
туте, а после его окончания, до призыва в армию в 1965-м, в секции мотокросса Кировоградского 
автомотоклуба ДОСААФ.

После службы работал преподавателем и старшим инструктором-методистом Кировоградско-
го морского клуба (потом школы) ДОСААФ. В 1967–1972 годах был играющим тренером в сек-
ции водно-моторного спорта, а после выполнения норматива мастера спорта СССР (первым на 
Кировоградщине) был приглашен работать освобожденным председателем первичной органи-
зации ДОСААФ Бурштынской ГРЭС Ивано-Франковской области (1973-1974 годы). Этот шаг спо-

собствовал укреплению областной команды водно-моторного спорта. Достаточно сказать, что на чемпионате Украины 
1973 года, который проходил в Тернополе, наша команда юношей сразу заняла 5-е место. В 1974 году, в честь 30-летия 
освобождения Западной Украины от немецко-фашистских захватчиков, в поселке Бурштын был проведен Кубок СССР и 
чемпионат Украины по водно-моторному спорту. В этот же период было организовано несколько крупных мотокроссов 
в Бурштыне и Долине, Коломые и Ивано-Франковске.

С 1974 по 1992 год работал по специальности на инженерно-технических должностях в системе автомотосервиса и 10 
лет был председателем первичной организации ДОСААФ, оставаясь при этом членом сборной команды области по вод-
но-моторному спорту. Команда вырастила 7 мастеров спорта СССР, двух мастеров спорта Украины. Я был награжден зна-
ком «За активную работу» и Почетным знаком «ДОСААФ СССР». Наша команда в 1981 году стала чемпионом Украины, а в 
1983 г. заняла 2-е место на Кубке СССР (Украинская зона) и выступала на Кубке СССР в г. Тернополе. Я отдал 50 лет жизни 
водно-моторному спорту, 8 раз был чемпионом и 8 раз победителем Кубка Украины.

Сергій КОШИН,
перший заступник голови ТСО України – 
голова Рівненської обласної організації 
Товариства

– Переглядаючи нещодавно домашній 
архів, натрапив на свій ДТСААФівський 
членський квиток, датований 1974 роком. 
Зазвичай, тоді, п’ятнадцятирічним юнаком, 
я й гадки не мав, що з цією організацією бу-
де пов’язане все моє подальше життя. Ко-
ли у віці 27 років мені запропонували очолити Дубровицьку авто-
мобільну школу, без вагань погодився, оскільки на той час вже був 
обізнаний з колом завдань, які вирішує оборонна організація: курси 
водіїв закінчив саме в цій автошколі, трохи згодом обирався голо-
вою первинної організації ДТСААФ інституту.

За 24 роки роботи директором вдалося «з нуля» збудувати новий 
сучасний навчальний заклад, підготувати більш ніж п’ять тисяч юна-
ків до служби в лавах Збройних Сил. З вдячністю згадую всіх своїх 
колег, наставників, керівників, з ким випала честь працювати в ті ро-
ки, завдяки кому ми змогли пережити непрості 90-ті і зберегти на-
вчально-матеріальну базу автошколи. З їхньою допомогою вдалося 
реалізувати себе як особистість.

Визнання прийшло пізніше. Завдяки авторитету очолюваної 
організації Товариства, мені випала честь двічі бути обраним де-
путатом районної ради, депутатом обласної ради двох скликань, 
депутатом Верховної Ради VІ скликання, бути нагородженим ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступеню. Без колективу однодумців, наці-
лених на якнайкраще виконання поставлених перед організацією 
завдань, це було б неможливим. Тому, оглядаючись на пройде-
ний шлях, я вдячний долі, що вона тісно пов’язала мене з історі-
єю нашого Товариства, чудовими й самовідданими людьми, які в 
ній працюють. Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо 
зробити ще чимало добрих справ для утвердження нашої моло-

дої української держави.

Євген ТЕРЬОШКІН,
голова Закарпатської обласної 
організації ТСО України

– В 1956 році я закінчував 
середню школу в м.  Ярцево, 
Смоленської області. Наш вій-
ськовий керівник запропону-
вав мені навчатися стрільбі з 
гвинтівки.  Так я записався в 
стрілецьку секцію при Ярцев-

ському СТК ДТСААФ СРСР.
     З перших днів армійської служби, яку я проходив у 

Московському військовому окрузі, мене зарахували на 
посаду розвідника. Згодом вступив до Коломнинського 
артилерійського училища, по закінченні якого відбув до 
однієї з частин ракетних військ стратегічного призна-
чення. Як випускник Ленінградської військово-інженер-
ної академії ім. Можайського у 1973 році служив стар-
шим інженером дивізіону. В 1975 році був відряджений у 
ДТСААФ СРСР на посаду заступника голови Волинського 
обласного комітету. А у травні 1981 року мене обрали го-
ловою Закарпатського обласного комітету ДТСААФ УРСР, 
де працюю дотепер.

Я вдячний оборонному Товариству, яке дало мені мож-
ливість реалізувати на практиці знання, отримані в ар-
тилерійському училищі та академії. Зокрема, при підго-
товці призовників для служби у Збройних Силах СРСР, а 
згодом і Українського війська. Тут я знайшов справжніх 
патріотів та вірних друзів, яким я безмежно вдячний за 
підтримку й розуміння: спільними зусиллями ми здатні 
виконувати найскладніші завдання, які стоять перед на-
шим Товариством.

Володимир ВІЖУНОВ,
начальник управління, відпо-
відальний секретар ЦК ТСО 
України

– Три «з гаком» роки стро-
кової служби я пройшов, як ка-
жуть спортсмени, на одному 
диханні. З першого дня не бу-
ло там для мене нічого незро-
зумілого. За це я дякую рідному 
оборонному Товариству, членом якого став у 1958 ро-
ці студентом першого курсу Сумського машинобудів-
ного технікуму. Наш воєнрук Михайло Іванович Васін 
зацікавив мене стрільбою з пістолету. З якою гордістю 
крокував я вулицями міста до обласного стрілецького 
клубу на березі повноводного Псьолу, вимахуючи за-
кріпленим за мною «Марголіним» із причандалами в 
лакованому чемоданчику! Коли перед строєм первин-
ної організації мені вперше вручали відзнаки чемпіона, 
почувався найщасливішою людиною у світі! Потім було 
навчання в парашутному гуртку, перші стрибки з Лі-2 і 
Ан-2 у Михайлівському авіацентрі ДТСААФ, навчання в 
Харківському аероклубі на відділенні курсантів-пілотів 
первинного навчання.

Я вдячний оборонному Товариству, яке дало мені мож-
ливість реалізувати на практиці знання, отримані на фа-
культеті журналістики КДУ імені Т. Г. Шевченка. «Вісник 
ТСО України» став для мене улюбленим дитям, а допи-
сувачі до нього – моїми братами й сестрами. Тут я знай-
шов справжніх патріотів України, якими пишаюся! Тут я 
знайшов справжніх друзів, яким безмежно вдячний за 
підтримку й розуміння! Я пишаюся своїм багатотисячним 
колективом і гордий, що можу служити йому й народо-

ві рідної України!

Олег БАРИШ,
викладач предмету «Захист Вітчиз-
ни» Полтавського міського багато-
профільного ліцею № 1 ім. І. Котля-
ревського

– Я народився у 1976 році, освіта 
вища технічна, педагогічна. Викладач 
предмету «Захист Вітчизни», голова об-
ласної дитячої громадської організації 
«Військово-спортивний центр «Воїн», 
переможець обласного конкурсу «Вчитель року-2016» в номі-
нації «Захист Вітчизни». Моє перше знайомство з діяльністю ро-
боти обласної організації Товариства відбулося після створення 
організації «Військово-спортивний центр «Воїн» у 2012 році. 
Мені бракувало досвіду в організації і проведенні заходів вій-
ськово-патріотичної роботи. Під час ознайомлення зі статутом, 
завданнями Товариства, формами та методами роботи я дійшов 
висновку, що у наших організацій спільна мета. І тому діяльність 
центру «Воїн» нерозривно пов’язана з обласним Товариством, 
щорічно проводиться низка заходів військово-патріотичного 
виховання для дітей та молоді. Звісно, що за активної підтримки 
обласного осередку Товариства. Найвідоміші з них: «Козацька 
звитяга», «Полігон», «У вересні 43-го», «Козацькими стежками 
до сучасних перемог», «Зимовий десант», «Жіночий батальйон», 
військово-спортивна патріотична гра «Сокіл», чемпіонати міста 
та області з військово-спортивного багатоборства.

Щиро вдячні за підтримку й уміння надзвичайно оператив-
но та результативно вирішувати навіть найскладніші питання! 
З такими друзями можна подолати будь-які вершини! Нашо-
му суспільству вкрай потрібні такі організації, які ділом, а не 
словом сприяють підготовці молоді до захисту Вітчизни, що є 
вкрай актуальним.
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«ОБОРОННЕ ТОВАРИCТВО  У МОЄМУ ЖИТТІ...»
Виповнюється 25 років Товариству сприяння обороні України, витоки якого 
сягають 20-х років минулого століття. Напередодні цієї дати ми зустрілися 
з його працівниками, представниками інших верств населення й попросили 
розповісти яку роль Товариство відіграло у їхньому житті.



Василь ХАМУЛА,
голова Львівської обласної 
організації Товариства

– Як і кожний хлопчисько, з 
дитинства я мріяв про літаки 
та автомобілі. Як і в кожного 
хлопчиська завмирало моє 
серце при погляді на літак в 
небі. Як і кожний хлопчисько 
з заздрістю дивився на авто-

мобілі, які під час мого дитинства у дворі, де я виріс, 
були рідкістю. Проживаючи біля Львівського аеро-
порту, майже щодня бігав із друзями подивитися як 
злітають та сідають літаки.

На щастя, доля пов’язала мене і з авіацією, і з ав-
томобілями: 29 років прослужив я в Повітряних вій-
ськах, присвятивши себе автомобільній справі. Обі-
ймав різні посади. Але прийшов час звільнятися зі 
Збройних сил України і продовжувати вже цивіль-
не життя. Ще до звільнення я був обраний головою 
Львівської обласної організації ТСО України, за що 
дуже вдячний голові Товариства Віктору Миколайо-
вичу Тімченку, який підтримав мою кандидатуру при 
затвердженні на Пленумі ЦК у 2003 році.

Маючи досвід роботи з людьми, господарську 
практику та знаючи автомобільну техніку, я зміг ре-
алізувати себе в Товаристві. Я пишаюсь своєю належ-
ністю до нього, до виконання його статутних завдань. 
Хочу висловити подяку Товариству, його керівному 
складу, всьому багатотисячному нашому колективу, 
своїм підлеглим за співпрацю та єдність у виконанні 
поставлених перед нами завдань.

Богдан МАСЛЯНИЙ,
голова Збаразької районної організації 
ТСО України, Тернопільська область

– Перед тим як очолити Збаразький район-
ний осередок оборонного Товариства і спор-
тивно-технічний клуб, я працював учителем 
фізики й математики, служив у війську. Відтоді 
минуло майже 30 років. Я люблю свою робо-
ту, а коли бачу за кермом автомобіля наших 
вихованців, то відчуваю гордість за ту справу, 

яку ми разом із колегами робимо. Ми, збаразькі оборонці, зустріча-
ємось із ветеранами Другої світової війни й УПА, передаємо волон-
терам зібрану гуманітарну допомогу для бійців АТО, беремо участь 
у військово-патріотичній грі «Сокіл»(«Джура»). Останнім часом дово-
диться відповідати на нелегкі запитання голів первинних організацій 
ТСО України на місцях. Запитання ці мають фінансово-економічне 
забарвлення. Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому більшість 
наших проблем буде вирішено. У нас невеликий трудовий колектив у 
СТК, який я люблю його за те, що люди розуміють і підтримують мене.

     Добиватися державної підтримки, забезпечити стабільні умо-
ви для роботи структурних підрозділів ТСО України, чітко бачити 
перспективу розвитку та місце в державній системі військово-па-
тріотичного виховання молодого покоління – основне завдання 
керівних органів Товариства.

Петро РИЖИЙ,
викладач Володимирецької автошколи, Рівненщина
– Членом ДТСААФ я став у 1964 році, коли був зарахований курсантом Дубровицького авто-

мотоклубу, філія якого діяла у смт. Володимирець. У 1965 році закінчив курси й набув фах водія 
третього класу. Того ж року був призваний до війська. Три роки відслужив водієм у Групі радян-
ських військ, яка дислокувалася на теренах НДР. Весь цей час згадував добрим словом своїх на-
ставників, які дали мені необхідні теоретичні знання і практичні навички водіння автомобіля. 
Після звільнення, в 1968 році, завітав до автомотоклубу, щоб подякувати своїм вчителям за гарну 
науку, яку здобув під їхнім керівництвом. Поспілкувавшись зі мною, вони запропонували роботу 
майстром виробничого навчання. Подумавши, погодився на пропозицію. Згодом перейшов на 

посаду викладача. І з 1968 року працюю в цій організації, Володимирецькій автомобільній школі ТСО України, маючи 
лише один запис у трудовій книжці. Працюючи на посаді викладача, випустив не одне покоління водіїв. І, незважаючи 
на негаразди, що торкнулися автошкіл ТСО України, ми й надалі сприяємо обороні України, і я радий тому, що у свої 
роки ще можу слугувати Товариству й рідній Україні.

Василь ФОМЕНКОВ,
директор Богуславського спортивно-технічного клубу, Київщина

– Коли ставав на військовий облік, мені запропонували звернутись у Богуславський автомотоклуб з 
приводу роботи. Того ж дня я був прийнятий на посаду майстра виробничого навчання!..  

Робота з курсантами відразу сподобалась, допомагав досвід армійської служби, адже автомотоклуб 
готував водіїв для служби в армії. За рік став навчати водіїв вже як викладач. Якісно готувати курсантів, 
давати знання з будови та обслуговування автомобільної техніки, правил дорожнього руху було головним 
завданням нашого трудового колективу. Впродовж восьми років випустив майже 700 допризовників. 
Радувало те, що іспити в Державтоінспекції проходили з високими показниками.

У 1979 році на базі автомобільної школи постав спортивно-технічний клуб ДТСААФ, який мені 
довірили очолити. Окрім підготовки водіїв для народного господарства, створював спортивні секції. 
Особливим успіхом користувався мотокрос, знайшлося чудове місце для облаштування траси. 

Впродовж 20-ти років на ній проводились обласні мотокроси, учасниками яких були команди зі всього регіону та Києва. 
Пам’ятною подією стало проведення на базі нашого району чемпіонату України з автокросу. Активно займався в мотосекції 
Анатолій Кулібаба, який потім і очолив її. На сьогодні він є наставником автомотоклубу «Сигнал», члени якого беруть активну 
участь у тренуваннях та змаганнях на власних скутерах і мотоциклах. Вони проводяться на автодромі СТК, де збирається 
велика кількість глядачів, які отримують задоволення від виступу спортсменів різних вікових груп. Завдяки великій кількості 
лісних масивів у нашому районі та ентузіазму Ігоря Мужайла, на базі клубу створена секція спортивної радіопеленгації. За 
короткий час організовані і проведені змагання за участі спортсменів Київської області. Від нашого району досяг великих 
успіхів Петро Смоляренко, який став чемпіоном Європи. Секція стрілецького спорту також збирала велику кількість охочих 
юнаків та дівчат. На цей час діють секції стрільби з пневматичної зброї. На превеликий жаль, малокаліберна зброя в районі 
вилучена і здана на зберігання в Білоцерківський ССК.

Займаючи посаду директора СТК, у вечірні години веду підготовку водіїв транспортних засобів категорії «В». Упродовж 
45-ти років передаю знання людям і дістаю від цього задоволення. Я пишаюся тим, що слухачі, яких я підготував, мають тверді 
знання й гарні практичні навички.

Ірина КУРЧИК,
директор Жовтневого СТК, Дніпропетров-

щина
– Народилась я в місті-герої Керчі 11 квіт-

ня, на день визволення міста від німецько-фа-
шистських загарбників. Середню загальну осві-
ту здобула у Дніпропетровську. Знайомство з 
Товариством сприяння обороні України відбу-
лося ще у шкільні роки завдяки нашому вчи-
телю допризовної підготовки Молодану Івану 

Павловичу, який дуже сумлінно ставився до патріотичного вихован-
ня молоді. Вже тоді ми мали досить задовільні навички з надання 
першої медичної допомоги та постійно брали участь у змаганнях 
з кульової стрільби.

Офіційно членом Товариства я стала, навчаючись у Національній 
металургійній академії України. А у 2012 році очолила Жовтневий ра-
йонний спортивно-технічний клуб.

Наша організація постійно бере участь у проведенні військо-
во-патріотичної гри «Сокіл» (Джура), з найменшими членами на-
шого Товариства проводимо заняття з правил дорожнього руху і 
є учасниками щорічних шкільних змагань «ЮІДР» (Юні Інспектори 
Дорожнього Руху). Велика частка нашої роботи відводиться на 
спортивні заходи та змагання. Тісна співпраця з органами влади 
міста Дніпра надала можливість ще більше зміцнити позицію То-
вариства. Адже наші досвідчені викладачі були тренерами Націо-
нальної поліції у м. Дніпрі та Дніпропетровській області. Я пишаюся 
тим, що маю можливість працювати в Товаристві сприяння обороні 
України зі своїми колегами, ветеранами, активістами, тренерами та 
спортсменами, які безмежно віддані своїй справі. Наші вихованці 
служать у лавах Збройних Сил України, зокрема й  у зоні АТО. Я й 
надалі працюватиму на Україну й Товариство, конкретними спра-
вами примножуючи їх славу.

Микола ЖИБАРЄВ,
контр-адмірал у відставці

– Службі у Військово-Морському Флоті я віддав 40 років свого життя. Зустрічав там різних людей 
як серед офіцерів, так і матросів. У тому числі й тих, хто перед призовом встиг пройти навчання в 
морських школах ДТСААФ, а зі здобуттям Україною незалежності – ТСОУ. На флот вони прийшли, ма-
ючи відповідні спеціальності. При цьому більшість хлопців зарекомендували себе грамотними фа-
хівцями, яким не потрібно було пояснювати по сто разів прописні істини. Офіцери могли приділяти 
більше уваги іншим проблемам, яких на бойовому кораблі, особливо під час тривалого перебування 
в морі, більш ніж достатньо.

Сьогодні наші Військово-Морські Сили не у найкращому стані, особливо після того, як змушені були 
залишити Кримський півострів. Щиро вірю, що згодом вони відродяться. А допомогти їм у цьому може 

наше Товариство: не даремно ж воно називається оборонним.

Микола ЛОБУШКО,
голова Сумської обласної організації Товариства
– У  моєму житті є дві речі, якими я найбільше 

пишаюся – служба в армії й робота в Товаристві 
сприяння обороні України. 23 роки я робив усе, 
щоб українська армія була сильною. І дуже при-
кро, що всі здобутки ТСОУ й саму організацію, яка 
так потрібна Україні в цей час, деструктивні сили 
намагаються розвалити.

Ольга ЯРОСЛАВСЬКА,
інструктор з індивідуально-
го навчання водінню Мико-
лаївської автошколи

– Понад 5 років тому мені по-
щастило увійти до складу педа-
гогічного колективу Миколаїв-
ської зразкової автомобільної 
школи ТСОУ. На той час мені бу-
ло лише 28 років, проте я впев-
нено вирішила стати інструк-

тором з індивідуального навчання водінню, водночас 
виховуючи двох неповнолітніх дітей – доньку та сина. 
Автомобілями я почала захоплюватися ще з юнацтва, але 
тоді й подумати не могла, що хобі переросте у професійну 
діяльність та буде приносити задоволення не лише мені, 
а й майбутнім водіям. У 2004 році, отримавши посвідчен-
ня водія категорії «В», із задоволенням проводила час за 
кермом та ділилася своїми уміннями та навичками з дру-
зями. На сьогодні я вже підготувала понад 200 чоловік.

Я вдячна Товариству, зокрема нашій автошколі, за 
можливість робити улюблену справу, за реалізацію 
своєї мрії – водіння автомобіля. Саме на улюбленій ро-
боті я маю змогу щодня спілкуватися з однодумцями 
та передавати набутий досвід учням, які тільки розпо-
чинають своє знайомство з автомобілем. Впевнена, 
що зробила правильний вибір навчального закладу, 
оскільки тільки наше Товариство, окрім навчання кур-
сантів, проводить військово-патріотичну і спортивно-
масову роботу, активно підтримує й розвиває технічні 
види спорту, волонтерські проекти тощо. Тож бажаю 
всім колегам не зупинятися на досягнутому, пишатися 
своєю належністю до Товариства.
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Володимир  
КОЛЕБІДЕНКО, 
директор Знам’янського спортивно-
технічного клубу, Кіровоградщина

– ТСОУ в моєму житті? Відповідь на це 
питання для мене дуже проста. ТСОУ – це 
і є моє життя. У вересні 1987 року впер-
ше знайомлюся з діяльністю ДТСААФ. Тоді 
нас, вісімнадцятирічних допризовників, 
направили від Знам’янського військкома-

ту на збори з підготовки парашутистів для Збройних Сил. Нарешті 
з’явилася омріяна можливість служити в десантних військах і пер-
ше випробування – стрибок із парашутом. Пам’ятаю, як вразила 
мене чітка організація роботи та злагоджена діяльність колективу 
Кіровоградського авіаспортивного клубу. Ми ловили кожне слово 
інструкторів. Ті 10 днів стали для мене міцною базою знань та вмінь, 
що не раз знадобилися під час служби в Афганістані.

Не хотілося втрачати цих знань і в мирному житті. Робота з 
військово-патріотичного виховання дітей та молоді, що була на 
рівні захоплення, згодом перетворилася на справу всього жит-
тя. Заснував військово-патріотичний Центр виховання молоді 
«Чайка». Пізніше, в 1997 році, очолив Кіровоградський обласний 
осередок Всеукраїнського дитячого патріотичного об’єднання 
«Майбутнє України». З 2003 року очолюю Знам’янський місь-
кий спортивно-технічний клуб ТСОУ. Багато чого довелося зро-
бити, аби ЗМСТК став таким, яким є сьогодні: перспективним 
навчальним закладом із відремонтованими приміщеннями, 
впорядкованою територією, новопридбаними навчальними 
автомобілями та обладнанням. У нашому клубі створені умо-
ви для занять із початкової військової підготовки молоді: тир, 
спортивний майданчик, макети блокпосту та прихованого під-
земного укріплення. Є музей, присвячений війні в Афганістані 
та АТО. Традиційним стало проведення на базі ЗМСТК міських 
та обласних чемпіонатів із військово-спортивних багатоборств.

Пишаюся своїм колективом. Поряд зі мною – справжні про-
фесіонали, з якими легко працювати. А головне – це люди, не-
байдужі до своєго діла. Щиро радію з того, що минулого року 
Знам’янська міська організація ТСОУ визнана найкращою гро-
мадською організацією міста.

Щасливий із того, що діти розділяють зі мною моє захоплен-
ня: син Богдан став надійним помічником у роботі та вирішив 
пов’язати своє життя з оборонним Товариством; донька Са-
ша – постійна учасниця чемпіонатів із військово-спортивних 
багатоборств. Без благословення старшого сина Юрія, що став 
священиком, не проходять жодні змагання.

ЗМСТК – то моє дитя, якому віддаю своє життя. Це й робота, 
і захоплення, і реалізація себе, і цікаві знайомства та зустрічі. А 
ще це неповторна можливість залишити по собі слід для май-
бутніх поколінь.

Петро ПОТЄХІН,
вихованець Товариства, пол-

ковник високомобільних десант-
них військ, учасник антитерорис-
тичної операції, лицар ордену 
Богдана Хмельницького 

– Моє перше знайомство з обо-
ронним Товариством відбулося, 
коли батько привів мене на аеро-
дром «Чайка». Впродовж кількох 

років я залюбки відвідував заняття з парашутного спорту. 
Саме він спонукав мене вступати до Рязанського вищого 
десантного командного училища. На жаль, я не пройшов 
медичну комісію й тому довелося навчатись в іншому 
військовому виші.

Я поважаю всі професії. Можливо, у чомусь і не маю ра-
цію, але свою ціную найбільше: якщо не буде сильної армії, 
здатної дати гідну відсіч будь-якому агресору, то ми знову 
опинимося в ролі таких собі хлопчиків для биття.

Переконаний: нам потрібне оборонне Товариство, орієн-
товане на якісну підготовку молоді не лише до служби в 
армії, як це було раніше, а й до реальної оборони Батьків-
щини. Зі зброєю в руках. 

Події, що відбуваються сьогодні на Донбасі, зайвий раз у 
цьому переконують. Сподіваюсь, що незабаром Товариство 
стане надійним партнером держави в цій благородній спра-
ві. Але й має допомогти нашим оборонцям у розв’язанні 
багатьох проблем.

Микола МИРОНЕНКО,
директор Дарницької автошколи

– В оборонному Товаристві я 
працюю 22 роки. Була, щоправда, 
перерва, але після 5 років роботи 
на іншій посаді я повернувся до 
свого навчального закладу. За ці 
два десятиліття ми підготували 
чимало фахівців-автомобілістів як 
для еко номіки України, так і для 
її війська. Зважаючи на відгуки 
командирів під розділів, де наші 

вихованці проходили службу, знаю, що свій хліб ми їли не 
дарма. Адже здебільшого вони були дуже позитивними. 
Отже, зробили свій скромний внесок у підвищення 
обороноздатності Української держави. Зважаючи на 
наші можливості, готові й надалі продовжувати цю вкрай 
потрібну роботу. Напередодні 25-річчя Товариства хочу 
побажати всім своїм колегам міцного здоров’я, сімейного 
щастя і добробуту, а також мирного неба над нашими 
головами.

Ірина КОБА,
заступник Голови Товариства – головний бухгалтер, начальник управління ТСО України
– Роботі в оборонному Товаристві я віддала 24 роки свого життя. Працювала у структурних підрозді-

лах, де обіймала різні посади. Що можу сказати про час перебування в Товаристві? Спогади про минулі 
роки викликають у мене виключно позитивні емоції. І це не дивно, оскільки мене завжди оточували 
професіонали своєї справи, люди енергійні й завзяті в повсякденній діяльності. Знаєте, не кожна люди-
на прокидається вранці з усмішкою на вустах, знаючи, що за годину-півтори їй потрібно бути у своєму 
трудовому колективі. А ось я завжди з радістю йду на роботу. Так, інколи виникають якісь проблеми з 
колегами, але завжди вдається знайти порозуміння і прийти, як кажуть дипломати, до консенсусу.

Леонід ТРЕНБАЧ, 
викладач Дубровицької автошколи, Рівненщина

– Перебуваючи на службі в Збройних Силах у якості водія-електромеханіка, я помічав, що вій-
ськовослужбовці, які пройшли курс навчання в автошколах ДТСААФ, краще втягувались у армійські 
будні, були гарними спеціалістами, адже структура навчання в організаціях Товариства передбача-
ла і воєнну підготовку. Це створювало атмосферу перебування курсантів у армійському підрозділі, 
допомагало відчути себе хоч трішки солдатами, максимально наближаючи їх до армійського життя.

До служби у Збройних Силах і після неї я навчався у транспортних навчальних закладах. Працював 
деякий час на автопідприємствах міста Дубровиця. Часто навідувався в місцеву автошколу ДТСААФ, 
правонаступником якого в теперішній час виступає Товариство сприяння обороні України. З багатьма 

працівниками автошколи був знайомий ще раніше. В той час більшість слухачів автошколи становили майбутні водії, які готу-
валися на замовлення Міністерства оборони. Мені подобалися дисципліна, лад, воєнна спрямованість навчання,  тому у 1972 
році влаштувався викладачем у Дубровицьку автошколу, де працюю й нині. За моєї участі підготовлено декілька тисяч водіїв. 
Працівники  автошколи завжди вболівали за доручену справу, адже професія водія є нелегкою й надзвичайно відповідаль-
ною. За час моєї роботи багато чого змінилося, незмінним залишається тільки одне – високий рівень підготовки водіїв різних 
категорій. Автошкола постійно розвивається й зараз повністю відповідає вимогам сучасності. Оновлюється автомобільний 
парк, покращується естетика приміщень, аудиторії оснащені сучасними електронними засобами навчання. Я щасливий тим, 
що доля пов’язала моє життя з оборонним Товариством, і я працюю з таким прекрасним колективом.

Валентина ТОПОРОВА,
заступник начальника управління 
авіації та авіаційних видів спорту 
ЦК ТСО України

– Еще учась у школе, я захотела ле-
тать (сыграло роль патриотическое 
воспитание в школе, в стране). Ко-
нечно, на большом самолете, который 
в небе оставлял исчезающий белый 
след. Но путь в большую авиацию для 
большинства девчонок был закрыт, а 

вот в ДОСААФ нас брали. Спасибо, ДОСААФ! Кроме укрепле-
ния обороноспособности страны и подготовки курсантов 
различных специальностей для Вооруженных Сил ДОСААФ 
культивировал спорт, в том числе планерный. В 1976 году я 
пришла на планерный аэродром Бузовая. Спасибо, Бузовая!

Летчики-инструкторы, работавшие в ДОСААФ, были 
отличными специалистами, тренерами. Особенно я благодарна 
выдающемуся планеристу и тренеру Е. Г. Руденскому, который в 
1977 году стал командиром планерного звена и тренером сбор-
ной команды Украины. (Спасибо, Евгений Гаврилович!). Шесть лет 
в сборной команде ДОСААФ СССР, полеты с опытными пилотами, 
постоянные тренировки дали мне возможность в 1991 году стать 
абсолютной чемпионкой Европы среди женщин, рекордсменкой 
мира и получить звание заслуженного мастера спорта СССР. Спа-
сибо, тренеры и спортсмены планерной сборной команды СССР 
80-х! В 90-е годы Киевский (потом Центральный) аэроклуб ОСОУ 
имени О. К. Антонова, благодаря энтузиазму своих руководи-
телей, дал мне возможность инструкторской работы и участия 
в соревнованиях. Летая на новом планере, деньги на покупку 
которого выделила наша страна, в 1999 г. я стала абсолютной 
чемпионкой Европы во второй раз. Спасибо, аэроклуб!

14 лет работы в Центральном комитете ОСОУ дали мне 
возможность активно участвовать в развитии авиационных 
видов спорта (Спасибо, Центральный комитет!). Более 5000 
тысяч часов налетала я на самолетах и планерах в ДОСААФ, 
потом в ОСОУ. И сегодня, когда сажусь в планер, конечно, 
думаю о полете, о спортсмене, который сидит в передней ка-
бине и хочет научиться летать так, как когда-то этого хотела 
я. Спасибо, ОСОУ!

Анатолій НОВГОРОДСЬКИЙ,
голова Тернопільської обласної 
організації ТСО України

– Головою обласної організації 
ТСО України (ДТСААФ) мене було 
обрано 27 липня 1981 року. Перед 
цим проходив службу у військах 
Московського, Далекосхідного, 
Прикарпатського округів. У Това-
риство прийшов із посади началь-

ника політвідділу частини, і мені неважко було упоратися 
з новим напрямком діяльності. Оборонне Товариство дало 
мені можливість навчитися працювати у таких мудрих ке-
рівників, як О. Д. Коротченко, Б. Г. Харчук, О. І. Покришкін, 
В. А. Дончак, В. М. Тімченко, а також керівників обласної й 
місцевих органів влади. Праця в Товаристві продовжила 
мою роботу з людьми – особовим складом, хоча це ноша 
нелегка і психологічно, і морально. Зокрема, необхідно 
було звикнути мені, так званому східняку, до «західниць-
кого» менталітету. Я вдячний Товариству за те, що відтоді 
Західний регіон, зокрема Тернопільщина, став для мене 
другою батьківщиною після рідної Сумщини.

Завдяки спільним зусиллям із працівниками апарату 
обласного комітету нам вдалося об’єднати команду од-
нодумців – працелюбних, професійних, патріотичних. Ми 
завжди вміли і вміємо, незважаючи на непросте сьогоден-
ня, не тільки працювати, але й відпочивати. Зокрема, по-
бували й на Чорному морі, і на озері Світязь, у Карпатах і 
Закарпатті, їздили до своїх побратимів по обміну досвідом 
роботи в Чернівці, Рівне, Луцьк, Ужгород. Це все допо-
магає нашому колективу, і мені особисто, вирішувати по-
точні питання нашої роботи. Я дякую рідному Товариству 
за ті 35 років життя, упродовж яких я навчився розуміти і 
співпрацювати з господарниками, спортсменами і волон-
терами, з керівниками і простими жителями Тернопілля, 
які обирали мене своїм депутатом у районну, міську раду. 
Як керівник відчуваю відповідальність за кожного члена 
трудової сім’ї і пишаюся, (хоч і не показую, що знаю) що 
називають мене поза очі: «наш тато». За це усе завдячую 
Товариству сприяння обороні України.
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Володимир ЩЕГЛОВ, 
воїн-інтернаціоналіст, кавалер 

трьох бойових орденів, полков-
ник запасу, волонтер, бард

– В 1978 году я со своим дру-
гом пришел в ДОСААФ. Пройдя 
наземную подготовку и совершив 
три прыжка, мы получили возмож-
ность служить в элитных войсках – 
ВДВ! Тогда на того, кто не отслужил, 
смотрели как на изгоя общества, не 

совсем полноценного мужчину – его жалели, ему сочувство-
вали…

ДОСААФ дал нам еще один вариант – освоить профессию 
вертолетчика, причем на добровольных началах. Учеба отни-
мала все свободное время, и только огромное желание летать 
помогло ее закончить. Чего греха таить, ДОСААФ многих из нас 
удержал от дурных поступков, увлек своей романтикой, дал 
настоящую профессию – быть защитником Отечества. Да, нам 
выпала доля защищать Родину с оружием в руках, и мы дела-
ли это достойно, как учили наставники. Многие из нас имеют 
государственные награды, наш ратный труд отмечен Родиной.

А сейчас куда идти молодежи? Ведь одного желания ма-
ло – везде нужны деньги. Родного ДОСААФа, который решал 
многие проблемы подрастающего поколения, больше нет. 
Молодежь осталась брошенной на произвол судьбы – кто 
выплывет за счет родительских субвенций, тот и на коне. А 
что делать остальным?!

Однако не все потеряно. Нет ДОСААФа, но есть ОСО 
Украины. Есть ветераны– досаафовцы Пилипенко С.И., Но-
сова А.И., Чугай А.И., Цибульняк А.И., Шевченко С.В. и многие 
другие, которые и ныне отдают много сил и энергии для вос-
питания молодежи. И очень хочется, чтобы государство по-
вернулось лицом к подрастающему поколению не на словах, 
а на деле. Если мы не храним прошлое, у нас нет будущего. 
А наше будущее – это наша прекрасная молодежь, которой 
жить в этой стране и строить ее!

Анатолій ГЕШКО,
учасник антитерористичної операції

– Що для мене Товариство? Можли-
вість робити корисну для суспільства 
справу. Адже я навчаю людей керму-
вати автомобілем і розумію особисту 
відповідальність за те, як вони пово-
дитимуть себе в якості учасників до-
рожнього руху. Робота у ТСО України – 
це ще й можливість утримувати свою 

сім’ю на більш менш гідному рівні. У нашому закладі великих 
заробітків немає, але свою копійку отримуємо без затримок, 
що, з урахуванням реалій сьогодення, вже добре.

      У 2014 році мене мобілізували до Збройних Сил і я 
брав участь в антитерористичній операції. Перебуваючи на 
Донбасі, почав нудьгувати не лише за дружиною й дитиною, 
родичами, а й за своїм колективом. Коли повернувся на ро-
боту, колеги зустріли мене так, наче я їм рідний син чи батько! 
Зважаючи на ту атмосферу, яка панує в нас, я не уявляю себе 
поза Товариством.

Наталія КРИВОКОЛІНСЬКА,
директор Черкаського обласного 
клубу службового собаківництва

– С нашей организацией, ОСО 
Украины, связана все моя сознатель-
ная жизнь. В далеких 70-80-х годах 
юной девочкой я пришла в Черкас-
ский областной клуб служебного со-
баководства, тогда еще ДОСААФ, с 
большим желанием приобрести на-

стоящую служебную собаку, чтобы заниматься с ней спортом. 
Желание было настолько сильным, что все так и получилось. 
Со своей первой собакой БЭРТОЙ (немецкой овчаркой) мы 
были участниками соревнований четыре сезона. Кандидат в 
мастера спорта по военному многоборью со служебной соба-
кой – этот норматив я выполнила! Первые руководители клуба 
семья Красновых – Илья Самойлович и Ирина Владимиров-
на. Семья фронтовиков, пережившая блокадный Ленинград. 
Они создали наш клуб и заложили такие традиции, которые 
и по сей день живы. Это прежде всего КОМАНДНЫЙ ДУХ!!! 
Им светлая память и моя БОЛЬШАЯ благодарность за то, что 
правильно воспитывали, помогали и поддерживали во всем.

В нашем клубе готовились собаки для службы на гра-
нице. Передавались обученные питомцы и для службы в 
милиции, во вневедомственную охрану. Наши мальчишки 
уходили в армию служить со своими воспитанниками и 
возвращались к нам в ЧОКСС уже инструкторами по дрес-
сировке. Многие члены нашего клуба параллельно прохо-
дили курсы в автошколе, обучаясь и получая водительские 
права. И я свои права получила, сдав экзамен на отлично 
в нашей автошколе. За многие годы, будучи и рядовым 
членом клуба, и его руководителем, у меня были только 
положительные эмоции, связанные с нашим Обществом. 
Несмотря ни на какие трудности, в частности развал СССР, 
перестройки, кризисы и т.д., организация существует, ра-
ботает и приносит огромную пользу обществу. Очень над-
еюсь, что проблемы нас только закаливают, делают сильнее 
и сплоченнее. Все вместе мы – КОМАНДА!!!

Володимир ЦАРУК,
ветеран Товариства, підпол-
ковник у відставці

– Заглиблюючись інколи у ми-
нуле, не можу оминути той день, 
коли я вперше переступив поріг 
Товариства. А сталося це у дале-
кому 1987 році. Влаштувавшись 
на роботу в ЦК ДТСААФ Україн-
ської РСР,  не сподівався, що про-
працюю тут близько 30 років!  І 

ніскільки не шкодую про це. Адже разом зі своїми коле-
гами-однодумцями ми працювали на державу, її Збройні 
Сили. Саме тут, у Товаристві, я зустрів багато прекрасних 
людей, які не лише самовіддано працювали на державу 
і суспільство, а й були надійними товаришами, готовими 
протягти – за потреби – руку допомоги.

Товариство стало для мене тим робочим місцем, де я 
зумів реалізувати свій людський, творчий потенціал і після 
того, як змінив військовий однострій на цивільний костюм. 
Сподіваюсь, що всі проблеми, які постали перед нами, бу-
дуть успішно вирішені.

Володимир  
КРАВЧУК,
полковник у від-
ставці, начальник 
управління техніки, 
технічних засобів та 
зброї ЦК ТСО Украї-
ни

–  В п е р ш е  п р о 
оборонне Товари-
ство я дізнався під 
час служби в армії, 

де доля звела  з солдатами – випускниками на-
вчальних закладів ДТСААФ. Вони, у порівнянні 
з іншими військовиками – вчорашніми десяти-
класниками – вирізнялися  більш глибокими тех-
нічними знаннями: значно швидше виявляли й 
усували проблеми з двигунами автомобілів чи 
інших технічних засобів.

Армії я віддав майже 30 років життя, звільнив-
шись з посади заступника командира мотострі-
лецької дивізії з озброєння. Спочатку працював у 
райвиконкомі одного зі столичних районів Києва, 
а згодом перейшов до ЦК  ДТСААФ Української РСР. 
Відтоді минуло майже 25 років. Сьогодні, підсумо-
вуючи пройдений шлях, радію, що потрапив саме у 
цей колектив. Адже тут працюють порядні, сумлінні 
люди, які роблять свій посильний внесок у розбу-
дову Української держави, всі мої колеги дорожать 
добрими людськими взаємостосунками, цінують тих, 

хто поруч з ними.

Сергій СОЛОВЕЙ,
заступник голови Київської міської організації ТСО України 

– В нашому Товаристві я працюю з 2013 року. Починав інструктором з неолімпійських і технічних 
видів спорту. Спочатку «притирався» до колективу, входячи у суть тих справ, якими він переймаєть-
ся. З колегами мені поталанило. Адже вони не лише сумлінні і досвідчені працівники, а й порядні 
люди, готові завжди допомогти у вирішенні тієї чи іншої проблеми.

Обіймаючи сьогоднішню посаду, відповідаю за гуманітарний напрямок роботи, зокрема, військо-
во-патріотичне виховання молоді, є куратором – у кращому сенсі цього слова – діяльності районних 
оборонних осередків та навчальних закладів. А також підтримую зв’язки  як представник столичної 
оборонної організації  з різними відомствами, зокрема, Міністерством оборони, Київською місь-
кдержадміністрацією. Скажу відверто: роботи вистачає, інколи оглянутись не встиг, а вже вечір. 
Але я задоволений, знаючи, що потрібен людям.

Роман  
ДРАПАК,
головний редактор газети МО «На-
родна армія»,  полковник, учасник 
АТО

– Про Товариство сприяння обо-
роні України знаю давно: у моєму 
рідному Борщівському районі, що на 
Тернопільщині, діє оборонна органі-
зація, є спортивно-технічний клуб. Під 
їх егідою відбувалися і продовжують 
відбуватися заходи військово-патріо-

тичного спрямування, спортивні змагання.
Чимало моїх земляків опановували водійське ремесло у СТК. 

Навчанням, зважаючи на їхні відгуки, цілком задоволені. І це не 
дивно: там вони отримали не лише міцні теоретичні знання з ма-
теріальної частини двигуна і правил дорожнього руху, а й гарні 
навички практичної їзди.

У нас, колективу «Народної армії», який я маю честь очо-
лювати, склалися партнерські стосунки з працівниками ін-
формаційного бюлетеня оборонного Товариства «Вісник ТСО 
України». Ми, зокрема, друкуємо на своїх шпальтах розповіді 
про кращих працівників Товариства. Останнім часом розпо-
відаємо про тих оборонців, хто відстоює нашу державність 
в районі проведення антитерористичної операції. Я також 
вдячний нашим колегам за те, що вони друкують матеріали 
про сьогодення Українського війська. Сподіваюсь і на по-
дальшу співпрацю. А ще хочу привітати вас з 25-ю річницею 
з дня заснування! І побажати подальших успіхів у розбудові 
нашої держави, Товариства та усього найкращого у житті ва-

ших працівників.

Юрій КОСТЮК,
директор Кіровоградської автошколи

– Так склалося в моєму житті, що всю свою трудову діяльність присвятив оборонному 
Товариству. У моїй трудовій книжці всього декілька записів, зроблених саме у ДТСА-
АФ, згодом ТСОУ. Після закінчення з відзнакою Київського автомобільно-дорожнього 
інституту розпочав свою трудову діяльність в Ульяновському автомотоклубі ДТСААФ. 
Пропрацювавши майже рік заступником начальника з навчально-виробничої частини, 
переїхав до Кіровограда по переведенню, теж в автомобільну школу. З 1973 року по 
травень 2011 року працював заступником директора з навчально-виробничої робо-
ти Кіровоградської автомобільної школи ТСО України, з 23 травня 2011 року дотепер 
очолюю її.

Чесно кажучи, я навіть і не уявляю, де б міг себе реалізувати, де б міг знайти багато одно-
думців. Отримую насолоду від того, що можу надати колегам кваліфіковані консультації щодо 
вдосконалення навчально-матеріальної бази та впровадження передових форм методичної 
організації навчального процесу. Словом, оборонне Товариство стало для мене сенсом життя.

№ 3(23)2016 13№ 3(23)2016 12



Олександра  
ПЕРОВА,
волонтер

– Зізнаюсь від-
верто: особисто 
я ніколи не мала 
справи з оборон-
ним Товариством. 
Натомість від бага-
тьох знайомих, чиї 
сини, інші родичі 
навчалися в авто-
школах, займалися 

парашутним та іншими видами спорту під його егі-
дою, чула схвальні відгуки.

Як дружина офіцера знаю, що ТСО України під-
готувало багато фахівців як для колишньої Радян-
ської армії, так і Збройних Сил незалежної України. 
Хочу побажати вам пережити ці нелегкі часи і далі 
працювати на благо нашого українського народу, на 
перемогу над ворогом!

Під час своєї волонтерської діяльності зустрічала 
у госпіталі бійців-десантників – учасників антитеро-
ристичної операції. З розмов з ними знаю, що перші 
кроки в небо вони зробили за участі інструкторів 
Товариства.

Василь КІЗКА,
Заслужений журналіст 
України, волонтер

– У нашому районі є 
осередок Товариства, 
який проводить значну 
роботу, зокрема, щодо 
військово-патріотичного 
виховання молоді. Має-
мо також і автошколу: 
як колишній працівник 
районної газети «Слово 

хлібороба» я неодноразово писав про людей, які 
там працювали. Знаю, що традиції, закладені багато 
років тому, продовжуються і сьогодні. Мені відомо,  
що серед наших вояків є і працівники Товариства, 
яких призвали до ЗС України, Національної гвардії та 
інших військових формувань. А ще хочу сказати, що 
в десантних військах разом зі мною служили-водії. 
Навчалися цьому ремеслу в автошколах колишнього 
ДТСААФ.  Вони були і людьми порядними, і спеціа-
лістами відмінними.

Я спілкуюсь як із солдатами, так і офіцерами, а 
то й інколи і генералами. Тож про ситуацію на схо-
ді знаю не з чужих слів. Тому вважаю за потрібне 
сказати: держава повинна повернутись до Това-
риства обличчям. Кажучи іншими словами, приді-
ляти йому більшу уваги, допомагаючи у вирішенні 
багаточисельних проблем. І тоді воно відплатить 
їй сторицею.

Микола ВУСАТИЙ,
директор Христинівського районного спортивно-технічного клубу, Черкащина

– Свій трудовий шлях, пов’язаний з оборонним Товариством, я розпочав 26 грудня 1966 року як 
викладач автосправи. А восени 1967 року очолив Христинівський РСТК ДТСААФ, що в Черкаській об-
ласті. Словом, майже п’ятдесят років мого життя пов’язані з Товариством.

Я гордий тим, що незважаючи на свою молодість, адже мені на той час було всього 25 років, і дуже 
слабку навчально-матеріальну базу, мені вдалося реалізувати себе і як керівника, і як спеціаліста, і 
як патріота своєї справи. Христинівський РСТК сьогодні – це потужна навчально-патріотична орга-
нізація з досвідченими викладачами та майстрами, модернізованими кабінетами й лабораторіями, 
добре обладнаним навчальним майданчиком та сучасною технікою. Я дякую долі, що в моєму житті 
оборонне Товариство залишило вагомий, позитивний шлях, гордий тим, що продовжую служити йо-
му й народу України!

Володимир ДЕМЧЕНКО,
директор Кам’янець-Подільськоії автошколи

– Товариство для мене – це моє життя. Більшу частину часу проводжу серед колег по робо-
ті, разом із ними ділимо радощі й печалі, радимось із різних проблем, зокрема й житейського 
характеру. А як інакше? Ми довіряємо один одному, знаємо, що кожен із нас завжди простягне 
руку допомоги тому, хто цього потребує.

Якщо бути відвертим до кінця, то я навіть не уявляю як би склалося моє життя, коли б я після 
звільнення з армії не працевлаштувався у Товаристві. Звісно, що на шматок хліба заробляв би. А 
ось чи отримував би окрім матеріального задоволення ще й моральне – не впевнений. Сьогодні 
весь наш колектив працює на благо України, роблячи хоч і невеликий, але внесок у перемогу 
над ворогом, що прийшов на нашу землю зі сходу – звідти, звідкіля ніхто й ніколи його не чекав. 
Ситуація, що склалася в країні, змушує усіх нас працювати ще краще.

Василь ОЛІЙНИК,
ветеран Товариства, підполковник у відставці 

– Віддавши армії   майже 30 років  життя, я у 1982-му році звільнився в запас. Відразу ж по-
стало питання працевлаштування. У військкоматі порадили звернутись до республіканського 
комітету ДТСААФ, що я і зробив. І незабаром вже мав роботу.

Загалом я пропрацював у оборонному Товаристві на рік менше, аніж прослужив війську: 
27 років. Сьогодні перебуваю на заслуженому відпочинку. Знаєте, у мене все є для того, щоб 
почуватися щасливою людиною: дружина, син і донька, онуки. Але… не вистачає колег, з якими 
трудився у Товаристві! Мені дуже поталанило, що доля звела з такими прекрасними людьми. 

Сьогодні я цікавлюся справами ТСО України, радію вашим успіхам і переймаюся проблемами 
організації. Проте вірю, що кращі часи у нас ще попереду. Інакше й не може бути. Наше Това-
риство за роки існування переконливо довело свою державницьку позицію, підготувавши для 
економіки країни, її війська сотні тисяч фахівців.

Валентин  
БУРЯЧЕНКО,
полковник, голо-
вний редактор 
журналу  МО Укра-
їни  «Військо Укра-
їни»

– На своїй до-
вг і й  ж урна ліс т-
ській ниві  зустрі-
чав багатьох вихо-
ванців Товариства, 
в тому числі і се-
ред вояків, які сьо-

годні воюють на Донбасі, відстоюючи наш суверенітет і тери-
торіальну цілісність.  Практично про всіх них у мене склалося 
гарне враження. Сьогодні наш редакційний колектив співпра-
цює зі своїми колегами з «Вісника ТСО України», наприклад, зі 
шпальт  «Війська України» розповідаємо про тих працівників 
ТСО України, які є учасниками АТО. Героями наших публікацій 
вже стали підполковник Віктор Полінкевич, лейтенант Сергій 
Гуссіді та інші їхні колеги.

Сподіваюсь, що Товариство вистоїть у ці нелегкі для нього часи 
і з новими силами продовжуватиме свою справу – готувати фахів-
ців для різних секторів української економіки, а також для нашого 
вйська.

Олександр СЛАВКО,
інструктор з індивідуального навчання водінню Путивль-

ського СТК Сумської області, учасник АТО
– Для мене колектив, у якому я працюю, став другою родиною. 

І не лише тому, що проводжу тут багато часу: люди, які мене тут 
оточують, відзначаються порядністю, на перших порах, коли я 
тільки-но прийшов, допомагали у становленні. Навесні 2014-го 
мене призвали до Збройних Сил, і я поїхав на Донбас захищати 
нашу країну. Там, коли видавалася вільна хвилина, сумував за дру-
жиною, донькою. А також і за своїми колегами. Коли повернувся, 
дізнався від них, що й мене їм не вистачало. Словом, Товариство 
для мене багато чого важить.

Василь ЯКИМЧУК,
провідний фахівець Товариства

– Моє перше знайомство з Товариством відбулося у 15-річному віці: саме тоді я переступив 
поріг Ковельського спортивно-технічного клубу, почавши займатись у секції мотоспорту, яка ді-
яла при ньому. А незабаром вже брав участь в обласних змаганнях, які проходили у Володимир-
Волиньскому. Якщо ж говорити про трудовий стаж як працівника оборонного Товариства, то це  
42 роки: відповідний запис  у трудовій книжці датується 1974 роком…

За цей час у моєму житті сталося дуже багато подій. Я мав нагоду познайомитись з багатьма 
відомими людьми – спортсменами, вченими, громадськими діячами і навіть космонавтами! За-
вжди намагався працювати чесно і сумлінно, усвідомлюючи свою відповідальність перед колега-
ми і загалом оточуючими мене людьми. Обіймаючи протягом 10 років посаду головного тренера 
збірної України з кільцевих гонок, докладав максимум зусиль для того, щоб вона посідала при-
зові місця. І це мені вдавалося: команда неодноразово перемагала на чемпіонатах колишнього 

Радянського Союзу. Пишаюся, що доклав зусиль до підготовки 8 призерів чемпіонатів СРСР.
Вдячний, що мій скромний внесок у роботу Товариства сприяння обороні України гідно оцінений. Я, зокрема, отри-

мав звання заслуженого тренера України і заслуженого працівника фізичної культури і спорту, нагороджений Почес-
ною грамотою Кабінету міністрів України. Поважаю людей, з якими стільки років працюю в одному колективі, хочеться 
сподіватись, що й вони з повагою ставляться до мене.
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Борис БЕЗСМОЛИЙ,
директор Олександрівського спортивно-технічного клубу, Кіровоград-
щина

– Після служби  в ракетних військах стратегічного призначення повер-
нувся додому. Було це у 1967 році. І відразу пішов  працевлаштовуватися у 
спортивно-технічний клуб. Там, поспілкувавшись зі мною, прийняли на по-
саду інструктора. Потім був викладачем, а останні кілька десятиліть очолюю 
цей заклад: незабаром виповниться 50 років мого трудового стажу в обо-
ронному Товаристві.

Що таке для мене Товариство? Без анінайменшого перебільшення скажу, 
що це моє життя. Сьогодні я навіть уявити не можу себе поза ним. Саме тут я 
зустрів справжніх друзів, однодумців, з якими вирішували всі наші проблеми, 
будували плани на майбутнє і втілювали їх в життя. Втім, чому «будували» і 
«втілювали»? Ми і сьогодні сповнені мрій, планів, які, попри всі труднощі і 
складнощі сьогодення, намагаємось реалізовувати. 

Сьогодні у нашому місті функціонують кілька приватних структур, під 
дахом яких готують водіїв. Звісно, що вони є нашими – у кращому розумін-
ні цього слова – конкурентами. Але у цій ситуації є і позитивний момент, а 
саме: їх наявність спонукає краще працювати, цим самим підвищуючи про-
фесійний рівень своїх вихованців.

Сьогодні у нашому СТК, як і в більшості подібних закладів Товариства, 
через незалежні від нас причини навчальний процес не ведеться. Але ми 
сподіваємось, що чинники, які нам заважають займатись своєю справою, все 

ж будуть усунені. Ми багато уваги приділяємо не лише навчальному процесу, а й військово-патріотичному вихованню мо-
лоді, вшановуємо ветеранів Другої світової війни, котрі проживають у нашому місті і районі. Не забуваємо і про спортив-
но-масову роботу: у нас функціонують кілька спортивних гуртків, наші  вихованці посідають призові місця на змаганнях.

Віктор  
ТЕРЛЕЦЬКИЙ,
заступник команди-
ра бригади ЗС України 
по роботі з особовим 
складом, полковник, 
учасник антитерорис-
тичної операції

– Особисто мені не 
довелося навчатися в 
автошколі чи СТК обо-
ронного Товариства. Але 
знаю, що ця організація 
з перших днів існування 
багато зробила й робить 

для обороноздатності країни. За роки служби зустрічав 
чимало солдатів, які прийшли до армійських лав із тими 
чи іншими спеціальностями, набутими саме під егідою 
Товариства. Наприклад, водіїв. Абсолютна більшість із них 
вирізнялася професіоналізмом не лише під час руху, а й у 
разі технічного обслуговування автомобілів.

Сьогодні випускники автомобільних шкіл і спор-
тивно-технічних клубів воюють на сході країни, від-
стоюючи її суверенітет і територіальну цілісність. Хо-
чу подякувати колективу «Вісника ТСО України» за те, 
що на його шпальтах знайшлося місце і для розповіді 
про наших бійців, зокрема, підлеглих нині покійного 
майора Олега Коваля: офіцер героїчно загинув у зо-
ні антитерористичної операції. Загалом наша брига-
да втратила 11 військовослужбовців, які віддали свої 
молоді життя за нашу Україну.

Анатолій ЛОПАТА,
екс-начальник Генерального 
штабу ЗС України, генерал-пол-
ковник у відставці

– Як людина, яка десятки років 
свого життя віддала армії, про обо-
ронне Товариство знаю не з чужих 
слів. Зустрічав тисячі юнаків, яким 
воно дало десятки потрібних в ар-
мії професій, з якими вони і при-
йшли до війська. Так, офіцери  
певною мірою «дотягували» їх як 
професіоналів, наприклад, тих же 
водіїв. Але одна справа «дотягти», 
а зовсім інша навчити фаху з чисто-
го, як мовиться, аркуша.

Як колишній начальник Генштабу Української армії знаю, що 
за часи нашої незалежності саме автошколи, спортивно-технічні 
клуби підготували для військ сотні тисяч спеціалістів. Свого часу, 
з огляду на різні причини, така співпраця була згорнута. Сьогодні 
Українське військо відроджується. Тож, сподіваюсь, Товариство 
знову долучиться до підготовки фахівців, необхідних Збройним 
Силам, іншим воєнним формуванням.

Павло ВІТКУС,
майстер виробничого навчання При-
луцької автомобільної школи ТСО 
України

– У Товаристві я працюю з 1999 ро-
ку. Робота мені подобається, оскільки 
розумію її важливість для багатьох зем-
ляків, які здобувають у нашій школі во-
дійський фах. Приємно зустрічати у місті 
тих, кому допоміг отримати професію. 
Часто чую слова вдячності від людей, 
отже, моя праця не є даремною.

А ще мені до вподоби колектив – лю-
ди, котрі поруч, є справжніми професіоналами своєї справи, по-
рядними, такими, що завжди допоможуть у скрутні хвилини.

Сергій СУХАРЄВ,
зас т упник на-
чальника управ-
ління освітньої 
діяльнос ті  ЦК 
ТСО України, пол-
ковник запасу

– Близьке зна-
йомство з обо-
ронним Товари-
ством відбулося 
ще під час моєї 
офіцерської служ-
би: мене включи-
ли до складу ко-
місії Генерального 
штабу ЗС СРСР, яка 
проводила комп-

лексну перевірку діяльності Донецької обласної організації 
ДТСААФ Української РСР. Ще тоді я зрозумів, що вона відіграє 
важливу роль у зміцненні обороноздатності держави, готуючи 
для армії десятки тисяч фахівців.

Згодом, у 2008-му, я звільнився з Українського війська. А 
через 2 роки вже працював у ТСО України. Скажу відверто: 
сьогоднішня робота мені подобається, дає змогу на всі 100 
відсотків реалізувати отримані у військовому виші знання і 
досвід, здобутий за десятки років військової служби.

Я завжди з радістю йду на роботу. Адже знаю, що там мене 
оточуватимуть професіонали своєї справи, порядні люди, се-
ред яких чимало офіцерів запасу.

Ігор ПАВЛЄЙ,
голова Запорізької 
обласної організації  
ТСО України 

– С нашей организа-
цией познакомился в 
далеком 1971 году. По-
сле окончания школы 
как и десятки других 
юношей, был призван 
военкоматом на курсы 
парашютистов по пла-
ну допризывной по-
дготовки для службы в 
воздушно-десантных 

войсках. Именно тогда и совершил свой первый в жиз-
ни прыжок з парашютом! С тех пор прошло 45 лет, но 
хорошо помню не только тот день, когда это свершилось, 
но и мельчайшие подробности события: зима, февраль, 
ветер, рев сирены в самолете – это круто. Тогда, после 
приземления, земли под собой не чувствовал, казалось, 
что мне все под силу…

Многие думали, что свяжу свою жизнь с небом. Но 
судьба распорядилась иначе, и вместо неба ушел в мо-
ре. Прошло долгих 17 лет морской службы, и вернулся в 
Общество содействия обороне Украины. Уже послужив-
шим и повидавшим многое офицером. И пошло-поехало: 
парашюты, самолеты, мотоциклы, машины, скутера – все 
то, о чем так мечтают мальчишки. 

Для меня наше Общество – это вечная юность, 
открытие новых горизонтов, новые друзья!  Я всегда 
буду помнить людей, которые помогли мне в жизни 
выбрать праивильные ориентиры, стать настоящим  
мужчиной, научили преодолевать препятствия на сво-
ем жизненном пути. Хочется верить, что и кому-то по-
мог не потеряться в этой, такой многоликой и такой 
сложной, жизни…

Віктор ПОЛІНКЕВИЧ,
директор стрілецького тиру Луцького міського осередку ТСОУ,
з  липня 2014-го – командир зенітно-ракетного дивізіону Національної гвардії, ра-
йон АТО

– Звільнившись на початку 2000-х зі Збройних Сил, я очолив стрілецький клуб. Ро-
бота ця мене відразу захопила, оскільки нудьгувати не доводилося. Щодня спілкувався 
з відвідувачами, особливо піідлітками. Маю багато знайомих з числа колишніх військо-
вослужбовців, які, знявши форму, теж працевлаштувалися в оборонному Товаристві. І не 
шкодують, хоча зарплатня у них бажає бути кращою…

Але хіба все вимірюється гривнею? Багато чого коштує моральна атмосфера, яка па-
нує в колективі, надійність тих, хто поруч, взаємовиручка тощо. Сьогодні я перебуваю на 
Донбасі, де спільно з тисячами таких як сам захищаю рідну землю від путінської орди. 

Тут, в районі антитерористичної операції, служать багато хлопців, які в тій чи іншій мірі мали або й досі мають відношення 
до нашого оборонного Товариства. Прізвищ не називатиму, оскільки не впевнений що це їм сподобається. Скажу інше: во-
юють вони добре і мріють якомога скоріше вигнати російських зайд і повернутись до рідних домівок.

А ще я вдячний колективу «Вісника ТСО України», на шпальтах якого помістили замальовку про мене. Дякую, колеги!
Хочу і ось що сказати. Сьогодні наше військо відроджується, стає боєздатним і спроможним виконувати своє завдання – обо-

роняти державу і народ.  Тут, на передньому краї, добре видно всі сильні і слабкі сторони наших Збройних Сил, Національної 
гвардії, тут краще розумієш проблеми, властиві загалом нашому війську. А ще – розумієш і ту роль нашого оборонного Това-
риства, яку воно може відігравати у зміцненні нашої національної безпеки і обороноздатності.
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Дмитро ПУСТОЛЯКОВ,
заступник голови Київської міської організацуії ТСО України, 
полковник у відставці

–  Моє перше знайомство з оборонним Товариством відбулося у тепер вже далекому 
1967 році, коли навчався у Котовському міському СТК, результатом цього навчання ста-
ло отримання мною прав на водіння мотоцикла. Тоді я не знав, що мине 35 років і доля 
вкотре зведе мене з Товариством. Адже у 2002 році, після звільнення з лав Збройних Сил 
України, я працевлаштувався саме у ЦК ТСО України!

Відтоді минуло 14 років. Термін не надто великий, але, погодьтеся, і не малий. При-
наймні для того, щоб зрозуміти який тут колектив, які цінності сповідують оточуючі тебе 
люди. Відповідаю: працюють у нашому Товаристві порядні і сумлінні люди, які є  патріо-
тами  своєї малої батьківщини, не кажучи вже про велику – Україну! Вони не зачерстві-

ли своїми серцями і душами навіть у наш час прагматиків, завжди готові простягти руку допомоги ближньому, поділитись, як 
мовиться, останнім ковтком води…

Кажу так тому, що за час своєї роботи побував практично в усіх обласних організаціях, в багатьох районних організаціях і 
навчальних закладах. На власні очі бачив як вони працюють на благо своєї країни, її Збройних Сил. Сьогодні, коли нашу Дон-
баську  землю плюндрують путінські покидьки, вони допомагають нашому війську здолати цих супостатів. 

Сьогодні працюю в Київській обласній організації ТСО України. І скільки б я ще не трудився, Товариство назавжди залишить-
ся у моєму серці, як і люди – мої колишні і теперішні колеги..

Анатолій КАЦАЙ,
голова Вінницької обласної організації  ТСО України

– Я, у порівнянні з іншими керівниками обласних осередків, у Товаритсві 
пропрацював мало: 4 роки.  Але й за цей проміжок часу  зрозумів: тут зможу 
сповна реалізовувати свої знання, свій життєвий досвід. Не скажу, що нам, 
подільським оборонцям, сьогодні легко працювати. Проблем стільки, що 
хоч греблю гати. Не переповідатиму їх, бо мої колеги з інших регіонів і так 
добре з ними обізнані. 

Проте ми намагаємось виконувати статутні завдання і за цих умов, розумі-
ючи, що ніхто нам не допоможе у їх подоланні. Окрім нас самих. Наприклад, 
приділяємо багато уваги військово-патріотичній роботі, спорту, регулярно 
проводячи змагання.

Ось уже другий рік поспіль ми організовуємо доставку в район проведення 
антитерористичної операції гуманітарної допомоги: шефствуємо над земляками, яких мобілізували до війська і вони сьогодні 
захищають на сході нашу країну. Продукти харчування, питна вода, засоби гігієни, теплий одяг – ось далеко не повний перелік 
того, що ми їм доставляємо. Весь цей скарб збирають при допомозі голів сільських рад голови районних осередків Товариства. 
У чітко визначені дні нашим автотранспортом його везуть на Донбас.

Так, ми не вирішуємо повністю проблему тилового забезпечення частин і підрозділів, але, погодьтеся, покращуємо його. І 
більшої подяки, як солдатське «Дякую» нам не потрібно. Отже, посада, яку я сьогодні обіймаю, дозволяє ще й допомагати по-
дільським хлопцям, котрі зі зброєю боронять рідну землю. І я цим пишаюся!

Володимир КРАВЧЕНКО,
голова Чернівецької обласної організації Товариства, 
полковник у відставці

– Товариство сприяння оборони України – це моя робота, щоденне 
спілкування з десятками  чудових  людей, можливість реалізовувати свій 
потенціал. І як людини, і як фахівця, і як керівника. За той час, що я очо-
люю Чернівецьку обласну організацію, чимало зроблено. За це я насам-
перед вдячний людям, з якими працюю. Незважаючи на труднощі у по-
всякденному житті, вони докладають усіх зусиль для виконання наших 
статутних завдань

Під час служби в Збройних Силах не знав, звичайно, що доведеться пра-
цювати у громадській організації. Але, перефразовуючи відомого політика, 
сталося те, що сталося. Головне – я ніколи про це не шкодував. Сьогодні у 
нас дещо складні часи, які не найкращим чином позначаються на результатах нашої статутної діяльності. За великим рахун-
ком нам не звикати до різних форс-мажорних обставин. Сподіваюсь, що спільними зусиллями і цього разу гідно вийдемо зі 
складного становища.

Сьогодні, напередодні 25-річчя нашого Товариства, яке стало для нас – принаймні для багатьох – другою родиною, хочу по-
бажати усім нам терпіння, напористості у подоланні проблем, людяності у стосунках. А ще – і це головне – довгоочікуваного 
миру на нашій землі, щоб всі наші хлопці-оборонці, які сьогодні боронять Українську землю на сході країни, поверталися до-
дому живими і здоровими. І якомога скоріше. З перемогою.

Володимир ВОЛКОТРУБ,
директор Бобровецької зразкової автошколи, 
Кіровоградщина 

– У Товаристві я працюю не так вже й багато часу. Але  його вистачило, щоб 
усвідомити: це та організація, де я можу розкритись і як людина, і як керівник 
трудового колективу. 

Мені, до речі, неабияк поталанило з людьми – всі вони щиро переживають 
за доручену справу, вирізняються сумлінним ставленням до виконання своїх 
функціональних обов’язків, завжди готові дати розумну пораду.

Успіхи нашого закладу невеликі, але вони є. Наприклад, останнім часом ми 
зуміли придбати кілька нових транспортних засобів. І це, як на мене, головне. Адже 
даний факт свідчить про стабільну роботу колективу, намагання поліпшувати 
фінансово-економічні показники тощо. Товариство сприяння обороні України для 
мене особисто багато важить ще й тому, що у ньому багато років працював мій 
покійний батько. А я є продовжувачем його справи, якій він присвятив стільки 
років свого життя.

Василь ВАСИЛЕНКО,
голова Полтавської обласної організа-
ції Товариства

– У 1976 році я закінчив Полтавське ви-
ще зенітно-ракетне училище. Отримавши 
лейтенантські зірочки, проходив службу 
у військах на різних посадах і в різних ку-
точках колишнього Радянського Союзу. 
Прямих контактів з тодішнім ДТСААФ не 
мав, а ось опосередковані були. Через 
своїх підлеглих, які до призову навчались 
в автошколах, СТК Товариства. Серед них 
були різні люди, але більшість вирізняли-

ся дисциплінованістю, сумлінним ставленням до виконання своїх функ-
ціональних обов’язків. 

Звільнившись у 2005 році з посади заступника начальника кафедри 
Полтавського військового інституту звязку, я 7 років працював у по-
датковій адміністрації міста Полтави. У 2012 році, після трагічної смерті 
тодішнього очільника полтавських оборонців Лазарєва Ігоря Івановича, 
був обраний головою Полтавської організації Товариства. На цій посаді 
перебуваю і сьогодні.

Робота мені подобається, люди – мої колеги – прекрасні. Хочеться, 
щоб всі вони були живі й здорові і далі працювали. А ще – підтримки з 
боку Української держави у тих справах, які ми робимо заради виховання 
підростаючих поколінь, підготовки їх до армійської служби. Нам дуже й 
дуже бракує цієї допомоги.

Сьогодні, коли всім остаточно стало зрозуміло який цинічний і під-
ступний наш північний сусід, потрібно мати міцне військо, спроможне 
дати йому по зубах. Не вірте тим, хто скиглить, мовляв, така наша доля, 
що випало жити поруч з Росією. Пригадайте так звану фінську кампанію, 
коли малесенька країна  вчинила такий спротив СРСР, що той поніс вели-
чезні втрати. Чому? Та насамперед завдяки патріотизму фінського народу, 
який взявся за зброю, щоб захиститися. А ще – умінню фінів  воювати.

Їхній приклад має і нас, українців, надихати. Але ж одними надихан-
нями справі не зарадиш. Потрібні ще й  конкретні справи. Впевнений: 
за підтримки держави ми спроможні багато що зробити для неї і для 
усього нашого народу.  Вірю, що на політичному Олімпі нас врешті-решт 
почують, і сьогоднішня ситуація зміниться. Кажучи іншими словами, здо-
ровий глузд переможе!

Руслана  
ІСЬКОВИЧ,
викладач, міс-
то Рівне

– Вибачте, 
про безпосе-
редню участь 
в  діяльнос-
ті будь-якого 
структурного 
підрозділу обо-
ронної Органі-
зації України 
мені говорити 
не доводиться. 
Про саме Това-

риства багато чула, читала і навіть бачила захо-
ди, яке воно проводить. Маю на увазі спортивні 
змагання, учасниками яких стали і вихованці на-
вчальних закладів нашої Рівненської міської та 
обласної організацій.

Сергій Кошин, який, наскільки мені відомо, є 
першим заступником голови ТСО України і кер-
маничем Рівненських обласних оборонців, у на-
шому місті шанована людина. І не лише як голо-
вний оборонець нашого краю, а й як колишній 
депутат обласної і Верховної Ради.

В молодості я мріяла здійснити парашутний 
стрибок. Більш того, навіть готувалася до нього 
морально. Та, як часто це буває, в останню мить 
не вистачило сміливості. Тепер шкодую: не буде 
що розповісти своїм онукам…

Хочу побажати усім працівникам Товариства, 
членам їхніх родин миру на нашій багатостраж-
дальній землі, якомога скорішого звільнення 
Донбасу од путінських покидьків. А тим хлопцям, 
які представляють вашу Організацію і сьогодні 
воюють на сході країни, повернутись додому жи-
вими і здоровими. Слава Україні!
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Ми к о л а  О л е к с а н д р о в и ч 
сьогоднішню посаду обійняв 
26 жовтня 1967 року і на-
ступного року відзначатиме 

50-річний ювілей безперервної трудової 
діяльності в Товаристві.

По закінченні школи, а сталося це у 1958 
році, він поступив до Дубнівського сільсько-
господарського технікуму.  Під час навчання 
став членом первинної організації ДТСААФ, 
а коли у технікумі від Дубенського комітету 
ДТСААФ набиралася навчальна група водіїв, 
вирішив опанувати і це ремесло. Тож разом з 
дипломом отримав ще й права, які дозволяли 
водіння мотоцикла, легкового і вантажного 
автомобілей!..

Незабаром  юнака призвали  до Збройних 
Сил. Служити випало на теренах Білоруського 
військового округу. Водієм. З часом його при-
значили командиром відділення, а потім і  за-
ступником командира взводу, за  рішенням ко-
мандування навчався на офіцерських курсах. 
У липні 1965 року Ковальський звільнився в 
запас, а невдовзі з військкомату повідомили 
про присвоєння йому звання молодшого лей-
тенанта (запасу). За час роботи в автошколі «до-
служився» до звання «капітан».

 Коли я поцікавився як саме  Микола Олек-
сандрович потрапив у ДТСААФ,  він, не задуму-
ючись, ніби це було вчора, пояснив:

– Після служби в армії пішов працювати в 
середню школу № 19 м. Рівного вчителем тру-
дового навчання. В жовтні 1967 року в газеті 
прочитав оголошення, що в Рівненський ав-
томотоклуб (так тоді називалася автошкола) 
потрібен викладач. Прийшов на співбесіду до 
його начальника,  і він, подивившись мої доку-
менти та поспілкувавшись зі мною, запропону-
вав наступного дня приступати до роботи. Так і 
почалася моя трудова діяльність в Товаристві.

Микола Олександрович завжди був і є від-
повідальним, організованим працівником, 
постійно працює над вдосконаленням профе-
сійної майстерності. Зважаючи на це, у 1980 

році його призначили на посаду заступника 
начальника автошколи з навчально-виробни-
чої частини. На ній він відповідав за професійну 
підготовку фахівців для Збройних Сил. Пропра-
цювавши у цьому статусі до 2002 року, знову 
перейшов на посаду викладача, де і працює по 
сьогоднішній день.

Про його активну професійну і громад-
ську діяльність свідчить і те, що протягом 10 
років він обирався головою ревізійної комі-
сії обласного комітету, тричі очолював діль-
ничну виборчу комісію, яка  створювалась 
на базі автошколи, постійно брав участь у 
суддівській колегії під час проведення спор-
тивних змагань з автомобільного спорту. Як 

на обласному рівні, так і рес-
публіканському, має  першу 
суддівську категорію. Постій-
но призначався в комісії ЦК 
щодо перевірки інших на-
вчальних закладів ДТСААФ, 
які здійснювали підготовку 
фахівців для Прикарпатсько-
го військового округу.

В ті часи в автошколі готували в середньо-
му по 400 чоловік для Збройних Сил, а в окремі 
роки було і понад 500 курсантів. За час його 
роботи на посаді заступника директора Рівнен-
ська автошкола отримала звання «Зразкова», 
посідала –  за підсумками підготовки спеціаліс-
тів  для армії – перші місця серед навчальних 
закладів області. І це не дивно: Микола Олек-
сандрович завжди сповна віддавася роботі, не 
рахуючись з власними інтересами  працював 
над вдосконаленням навчально-матеріальної 
бази, обладнав клас з вивчення будови авто-
мобіля, методичний кабінет.

Сьогодні Микола Ковальський – викладач 
вищої категорії, голова предметної комісії з 
правил дорожнього руху і основ безпеки ру-
ху, ветеран Товариства. А ще –  активний член 
первинної організації, бере участь у заходах, які 
проводяться міською оборонною організацією. 
Він також зустрічається з молоддю, слухачами, 
викладачами автошколи, ділиться своїм про-
фесійним і життєвим досвідом.

По завершенню розмови ми вийшли на 
подвір’я навчального закладу. Микола Олек-
сандрович окинув поглядом територію, посміх-
нувся і сказав:

А ще – я залишив один слід після себе в 
автошколі. Ось ця 20-ти метрова красуня-
ялинка була посаджена мною у 1973 році на 
одному із суботників, які тоді проводилися 
досить часто. Взагалі, якщо говорити про роз-

виток автошколи, то, незважаючи 
на певні труднощі, за останні три 
роки, при новому директорові Бог-
дановичу Ю.А., зроблено чимало. 
Зокрема, вона змінила – у кращий 
бік –  зовнішній вигляд, проведе-
но капітальний ремонт та утеплен-
ня фасаду, ремонт в навчальних 
класах і коридорах. Закуплено 2 
нових автомобілі, 4 комп’ютери, 
відкрито доступ до Інтернету в 
комп’ютерному класі, збільшено 
акредитаційний обсяг підготовки 
водіїв транспортних засобів і ще 
багато іншого. Колектив хоч і великий, але 
дружний. Всі спільно працюємо над виконан-
ням поставлених завдань на благо рідної авто-
школи і всього Товариства.

 Перше знайомство студента Мирого-
щанського технікуму Миколи Мелянчука з 
оборонною  організацією відбулося у 1980 
році. Бажання отримати   права на водіння 
мотоцикла привело його до Дубенського 
спортивно-технічного клубу. 

А після  служби в лавах  Радянської Армії 
Мелянчуку, зважаючи на його середню спеці-
альну освіту,  запропонували посаду викладача. 
Правда, у  Березнівському СТК: так почалася  
його трудова діяльність у нашому Товаристві. 
Сталося це 1 серпня 1983 року.

Окрім своєї основної діяльності, Микола 
брав активну участь у змаганнях з мотокро-
су на особистих мотоциклах, виступаючи на 
першості області посів 2  місце. Він з гордістю 
демонструє збережений диплом, підписаний 
тодішнім головою обласного комітету ДТСААФ 
Коваленком М.П. При цьому ще й   проводив 
заняття з дітьми в секції картингу, яка працю-
вала при Березнівському районному комітеті 
ДТСААФ.

В листопаді 1999 року Миколу Мелянчука 
призначили директором навчального закла-
ду. Спадок дістався йому «слабенький»:  з ав-
томобільної техніки в наявності було тільки 2 
вантажні автомобілі – ГАЗ-52 і ЗІЛ -130 (і той 
несправний),  легковик ВАЗ-21063 і 2 мото-
цикли. Будівля спортивно-технічного клубу 
нагадувала  маленьку хатинку позаминулого 
століття. Ознайомившись зі всім цим госпо-

дарством, Микола 
Федорович вирі-
шив  кардинально 
змінити побачену 
картину.

Розпочав з під-
бору колективу од-
нодумців, які поді-
ляли його погляди, 
розуміючи, що далі 
так продовжува-
тись не може.  І вже 
у березні 2003 року 
заклали фундамент 
нової будівлі СТК. 
Оскільки були ще 
заморозки, то зем-
лю рубали сокира-
ми, а завершили 
будівництво вже до 
Дня Незалежності, 
влітку. Найбільше, 
окрім самого Мико-
ли Федоровича, на 
будівництві працю-
вали  викладач Со-

ловей Віктор Миколайович, майстер виробни-
чого навчання водінню автомобіля  Мелянчук 
Олександр Федорович. А головний бухгалтер 
Кліщ Зінаїда Василівна виконувала ще і функції 
повара – готувала обіди для будівельників. Не 
помилюсь, коли скажу, що  будівництво стало 
і  сімейною справою, оскільки у цьому процесі 
брали активну участь  діти директора та його 
колег, зокрема, у фарбуванні даху.

– Микола Мелян-
чук – людина гра-
мотна, всебічно еру-
дована і цілеспря-
мована, – сказав 
у розмові зі мною 
один з ветеранів Бе-
резнівського СТК. – 
Тому люди, які його 
знають, довіряють 
йому і вірять в ньо-
го, знаючи, що він 
завжди стримує слово, готовий допомогти у 
розв’язанні проблемних питань.

Після зведення нової будівлі спортивно-тех-
нічного клубу можна було б і заспокоїтися, але 
не такий характер у Миколи Федоровича і його 
колег-однодумців. На сьогоднішній день, завдя-
чуючи особистому ентузіазму та наполегливій 
роботі цього прекрасного колективу Березнів-
ський СТК  є одним з кращих на Рівненщині. За  
всіма показниками фінансово-господарської 
діяльності.  За підсумками роботи він завжди 
нагороджується  почесними  грамотами голови 
Рівненської обласної організації Товариства, а 
у 2015-му удостоївся Кубку.  На сьогоднішній 

день цей СТК має  близько 20 різних транспорт-
них засобів, які готові будь-якої миті вийти на 
маршрут. При цьому їх парк продовжує онов-
люватись і поповнюватись новими. Протягом 
останніх 4 років тут придбано автотренажер, 
3 легкові автомобілі – ЗАЗ Ланос, Фольксваген 
Поло, Нісан-мікра з автоматичною коробкою 
передач та 2 вантажівки ЗІЛ-130, автобус «БАЗ», 
причіп до легкового авто. А в цьому році за-
вершено роботу по реконструкції будівлі СТК: 
добудовано другий поверх. Там зараз розмі-
щується клас з вивчення правил дорожнього 
руху, кімната для відпочинку працівників СТК, 
архів, кухня, встановлено бойлер. 

В 2014 році побудовано 5 нових боксів для 
зберігання техніки та проведено ремонт (за-
міна даху, перекриття, дверей) в інших боксах. 
Не зважаючи на певні об’єктивні труднощі, СТК 
забезпечує виконання планових показників і у 
2016 році. Річний план по доходах за 6 місяців 
виконано на 74%, а чистий прибуток склав 195 
тисяч гривень.

У минулому році з метою економії коштів 
було побудовано котельню і встановлено 
твердопаливний котел, під нього змонто-
вано нову систему опалення на 2 поверхи. І 
економію видно зразу. Якщо в минулі роки 
на опалення газом витрачалося до 15 тисяч 
гривень за сезон і було досить прохолодно в 
приміщеннях, то за зимовий сезон 2015-2016 
років витрати на опалення становили тільки 
4,5 тисячі гривень. При цьому у приміщеннях 
СТК  було тепло і комфортно. 

Микола Федорович також очолює і районну 
організацію ТСО України.  22 березня 2005 року 

йому присвоєно звання «Ветеран Товариства», 
він нагороджений «Почесним знаком ТСО Укра-
їни»,  грамотами і подяками голови ТСО України 
і керівника обласної організації.

 На завершення нашої розмови Микола Фе-
дорович сказав:

– Сьогодні  Березнівському СТК є чим пи-
шатися. У цьому  велика праця і клопітка робо-
та всього нашого дружнього колективу, який 
не живе одним днем, а працює на перспективу. 
І я як його керівник щиро вдячний людям, з 
якими мені випала честь працювати!

    Василь РУДИКА

Рівненська обласна організація є однією з кращих у нашому 
Товаристві. А все тому, що працюють тут порядні і сумлінні люди, 
які щиро вболівають за стан справ у своїх колективах.  
Викладач Рівненської автошколи Микола Ковальський і  
директор Березнівського РСТК Микола Мелянчук – одні з них

ЛЮДИ, ЯКИХ ПОВАЖАЮТЬ 
І В ЯКИХ ВІРЯТЬ
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Наша  гордість

Микола Ковальський



Він є технічним видом спорту, який  
поєднує в собі конструювання 
моделей автомобілів та їх участь у 
змаганнях, – говорить Володимир 

Миколайович. – Автомоделі є  різних груп. 
Наприклад, кордові з приводом на колеса, з 
повітряним гвинтом, а також радіокеровані, 
трасові. Рухаються вони завдяки двигу-
нам, які теж бувають різних видів: гумові, 
електричні, внутрішнього згоряння. Є та-
кож трасові автомоделі, моделі з електрод-
вигунами, що змагаються у приміщенні на 
спеціальних  електрифікованих  трасах.

– Нашим читачам, сподіваюсь, буде 
цікаво дізнатись  про витоки цього ви-
ду спорту, зокрема, де він зародився, 
коли «прийшов»  у нашу країну.

  – Це сталося у 1942 році на тере-
нах Франції. При головному спортивному 
клубі гоночних автомобілів, який діяв у 
місті Ліоні, утворилася  секція автомоде-
лізму. Невдовзі вони  з'явилися в Італії та 
Великобританії, а по закінченні Другої сві-
тової війни – у Бельгії, Нідерландах, Швей-
царії, ФРН та інших європейських країнах. 
Спочатку в цих гуртках  лише конструю-
вали і будували моделі, влаштовуючи їх 
виставки. Але згодом, у 1949 році, фран-
цузи організували перші змагання між мо-
делістами своєї країни та Італії. А через 4 
роки, в Базелі, на І-му чемпіонаті Європи, 
представники Франції, Італії, Швейцарії та 
Англії створили Європейську федерацію 
автомобільних моделей (FEMA).  

Невдовзі автомоделізм почав розви-
ватися і на інших континентах – в Австра-
лії та Америці. Було утворено Всесвітню 
організацію для автомодельних перего-
нів (WMCR).  

– Розкажіть,  коли він з'явився  в 
Україні.

– Незважаючи на так звану залізну за-
вісу, яка розділяла Радянський Союз і За-
хід, до нас проникали не лише рок та інші 
напрями у музиці, а й деякі види спорту. 
Автомоделювання – один з них. Причому, 
у перші повоєнні роки, гуртки почали 
з'являтися при станціях Юних техніків, 
Палацах піонерів і школярів. Основним 
їх завданням  було вивчення підлітками і 
усіма охочими будови автотранспортної 
техніки.  До речі, чимало хлопчаків, які 
займалися в цих гуртках, з часом всту-
пали до вишів відповідного профілю, 
працювали на підприємствах з випуску 
автомобілів.

У 1953 році в Україні (в Харкові) під 
керівництвом Віктора Олександровича 
Булигіна розпочав роботу гурток автомо-
делювання. Серед гуртківців – робітнича 
молодь.  На початку був тільки один вид 
моделювання – кордові автомоделі-ко-
пії, які зма-
галися   на   
а с ф а л ьто -
ваній кіль-
цевій трасі.   
Прикріплю-
валися мо-
делі до цен-
трального 
п р и с т р о ю 
за допомо-
гою стале-
вої кордо-
вої нитки. 
Н а  ц ь о му 

етапі моделісти якнайточніше виготов-
ляли модель, яка потім проходила ходові 
випробовування на швидкість.

Моделі удосконалювалися, зростали 
швидкості. Перші гоночні моделі розви-
вали 50-60 кілометрів на годину, а сьо-
годні їх швидкості сягають далеко за 300. 
Досягнення таких швидкостей потребує 
ювелірної точності виготовлення деталей 
двигуна, наукового пошуку у матеріалоз-
навстві, поглибленого  вивчення фізики, 
хімії, математики  та інших наук. Одних 
шкільних знань для побудови досконалої 
моделі сьогодні вже замало.

З розвитком радіоелектронної техніки 
почав формуватися новий вид – радіо-
керовані автомоделі – один з найбільш 
цікавих та захоплюючих.

– Хто сьогодні в Україні опікується 
автомодельним спортом, Володимире 
Миколайовичу?

 – Це Українська федерація автомо-
дельного спорту, яка спільно з Міністер-
ством молоді та спорту України організо-
вує і проводить змагання з автомодель-
ного спорту, комплектує збірну команду 
України для виступів на міжнародних 
першостях. До речі, у 2015 році Феде-

рація отримала статус Національної. Ну 
і, звісно, Товариство сприяння обороні 
України, котре культивує технічні і при-
кладні види спорту, до яких і відноситься 
автомоделізм. Ми тісно співпрацюємо і 
з МОН, і з Федерацією, долучаючись до 
усіх змагань, які відбуваються в нашій 
країні.

Протягом року в Україні проводить-
ся понад 20 змагань з автомодельного 
спорту  всеукраїнського рівня. Почина-
ючи з 1980 року, кожні 3 роки проходить 
чемпіонат  світу з кордових автомоделей.  
У 1957-му відбулися перші в історії СРСР 
змагання, в яких брали участь команди 
Москви, Ленінграду, Риги та Харкова. Ко-
мандну перемогу вибороли харків’яни: на 
той час автомоделізм був найбільш попу-
лярним саме у Харкові.

У вересні 1957-го відкрився І-й чем-
піонат СРСР з автомоделізму. Перемогла 
збірна команда України, до складу якої 
входили теж переважно харків’яни. У 1973 
році до FEMA прийняли Федерацію ав-
томодельного спорту СРСР, і радянські 
спортсмени отримали можливість брати 
участь в чемпіонатах  Європи. 1975 року 
в  Галарате (Італія) у складі збірної коман-
ди Радянського Союзу дебютував укра-
їнський спортсмен, заступник головного 
конструктора ЦКБ «Чорноморсуднопро-
екту» з Миколаєва Анатолій Павлович 
Клименко, який встановив новий світо-
вий рекорд і виборов срібну медаль. 

В радянські часи успішно виступали на 
міжнародних змаганнях й інші українські  
спортсмени-автомоделісти. Зокрема, Сер-
гій Солдатов з Дніпропетровська, хмель-
ничанин Олександр Косточка, вінничанин 
Віталій Бойко. 

Щорічно на кордодромах України про-
водились як всеукраїнські, так і всесоюз-
ні змагання. Вони, зокрема, проходили у 
Вінниці,  Ужгороді, Миколаєві, Вознесен-
ську, Одесі, Харкові, Краматорську,  Хар-
кові,  Хмельницькому та інших містах. 

– Володимире Миколайовичу, роз-
кажіть, будь ласка, про сьогодення ав-
томодельного спорту.

– У 1993 році на чемпіонаті Європи, 
що проходив у Варні (Болгарія), Україну 
як незалежну державу було прийнято до 
складу FEMA.  З побудовою в м. Стрию у 
2003 році автомодельного кордодрому на 
цій спортивній споруді з 2004 року щоріч-
но проводяться змагання різноманітно-
го рівня, включаючи міжнародного. Наші 
спортсмени  беруть участь у чемпіонатах 
та Кубках Європи, а починаючи з 1995 – і 
в чемпіонатах світу. За роки незалежності 
спортсмени-автомоделісти України вибо-
роли 22 медалі в особистому заліку. 

Корис-
т у ю ч и с ь 
нагодою, 
не можу 
не згада-
т и  н а й -
к р а щ и х 
с п о р т с -
менів-ав-
т о м о д е -
лістів. Це, 
зокрема, 
А н д р і й 
Смольни-
ков, Ігор 
Сафіяник, 
Валерій Вагін, Ірина Михайлович, Андрій 
Якимів, Володимир Смольников  та багато 
інших. На їхньому рахунку чимало пере-
мог, в тому числі і на престижних міжна-
родних змаганнях.

В Україні є декілька кордодромів, які 
відповідають вимогам проведення зма-
гань найвищого рівня. Передусім це 
Стрийський (Львівської області) та Хмель-
ницький кордодроми Товариства спри-
яння обороні України. І саме спортсмени 
цих організацій, а також міста Києва, Чер-
каської, Вінницької, Запорізької, Дніпро-
петровської та Тернопільської областей є 
лідерами всеукраїнських змагань у класах 
кордових автомоделей. 

Автомодельний спорт  включено до 
Єдиної спортивної класифікації України. 
За час його існування  виник широкий 
віковий діапазон  серед учасників зма-
гань найвищого рівня. Наприклад, у 1985 
році  норматив  майстра спорту виконав 
58-річний Олексій Костянтинович Крещук 
із Луцька, а у 1995-му 8-річний Володи-
мир Бойко з Вознесенська, що у Мико-
лаївській області, став  чемпіоном Украї-
ни у класі радіокерованих автомоделей. 
Йому було присвоєно звання «Майстер 
спорту України», а в 1999 році – Майстер 
спорту України міжнародного класу. За 
ці роки Володимир Бойко перемагав як 
на міжнародних, так і на всеукраїнських 
змаганнях, він – 44 разовий чемпіон Укра-
їни серед дорослих. Через сім років шлях 
Володимира повторив молодший брат – 
Андрій Бойко. Тренувати Андрія батько – 
Анатолій Олександрович – почав з 4-х ро-
ків, а вже через півроку той залучився до 
участі у змаганнях. 

Про здібності Андрія свідчить те, що в 
6-ти річному віці його прийняли в школу 
відразу до 2-го класу. Успішно закінчив-
ши навчання, хлопець  не без проблем 
– через ранній вік –  поступив до Націо-
нального кораблебудівного університе-
ту. Успішно закінчивши цей виш, Андрій, 

якому в червні ц.р. виповниться лише 22 
роки,   працює інженером-технологом на 
НВО «Зоря-Машпроект». 

  Про те, що автомодельний спорт 
розвивається, свідчить той факт, що ли-
ше за роки незалежності  звання «Май-
стер спорту України міжнародного класу» 
присвоєно 32 спортсменам з 8 регіонів 
(Дніпропетровської, Львівської, Микола-
ївської, Одеської, Тернопільської, Харків-
ської, Хмельницької, Черкаської областей 
та міста Києва).

Звання «Майстер спорту України» з 
автомодельного спорту  отримали 151 
спортсмен (у т.ч. 2 жінки – Дарина Бузець-
ка з Хмельницького та Ольга Лисенко з 
Христинівки), які представляють 18 ре-
гіонів (Вінницьку, Дніпропетровську, До-
нецьку, Запорізьку, Київську, Луганську, 
Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівнен-
ську, Сумську, Тернопільську, Харківську, 
Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку, 
Чернігівську області та місто Київ).    

 В Україні цим видом спорту захоплю-
ються цілі спортивні династії, наприклад, 
Косневичів із Хмельницького, Бражків та 
Путрів із Миколаєва, Резникових із Ніко-
поля,  Федорових з Одеси та Миколаєва, 
Бойків з Вознесенська та багатьох інших.

Одним з видів автомодельного спорту, 
зокрема в класах радіокерованих моде-
лей, є змагання моделей танків. Вони  ви-
готовлені спортсменами з дотриманням 
масштабу, подібності та якості усіх агре-
гатів. Після оцінки, отриманої від суддів-
ської колегії, моделі продовжують зма-
гання на спеціальній трасі з демонстра-
цією заявлених елементів (у т.ч. стрільби 
з гармати, кулемета та інших), подолання 
перешкод, з дотриманням контролю часу 
проходження дистанції. Змагання дуже 
видовищне і збирає значну кількість як 
молоді, так і ветеранів, включаючи тан-
кістів.        

Інтерв'ю провів  
Сергій ЗЯТЬЄВ 

Під цією рубрикою ми вже розповідали про різні види спорту та 
людей, які не уявляють свого життя без нього – авіамоделістів, 
чемпіонів з підводного плавання,  кільцевих гонок та мотокросу, 
парашутистів і планеристів. Напередодні 25-річчя нашого 
Товариства ми вирішили дещо відійти від традиційної форми 
подачі  цих  матеріалів і попросили Володимира Шкорупа, 
президента Української федерації автомодельного спорту, 
заслуженого тренера України, суддю національної категорії  
розповісти про автомодельний спорт.

«В УКРАЇНІ АВТОМОДЕЛЬНИМ СПОРТОМ  
ЗАХОПЛЮЮТЬСЯ ЦІЛІ ДИНАСТІЇ...»
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Спортивні родини 

«Може, і собі спробувати?..»

На р о д и в с я  В о л о д я  н а 
Полтавщині –  у селі Мала 
Перещепина. Коли виповни-
лося 10 років, разом з мамою, 

Ангеліною Степанівною, переїхав на Івано-
Франківщину – тодішню Станіславщину.

– Спочатку  жили у сільській місцевості, де 
мати вчителювала, – згадує ті далекі часи Воло-
димир Трохимович. –  Як у сільського жителя, у 
мене було чимало домашньої роботи. Та якось  
до рук потрапила книжечка А. Тарасова «Як по-
будувати детекторний радіоприймач». Перечи-
тавши її, подумав: «Може, і собі спробувати?».

Звісно, що для його виготовлення не було 
ніяких деталей. Тож  довелося звернутись по 
допомогу до односельчан. Ті, відверто кажучи, 
не дуже повірили в реальність того, про що він 
їм розповідав. Але прислухались до  прохань. 
Трактористи, наприклад, принесли хлопчині 
котушку з дротом, яку він використав у якості 
однієї з деталей, а місцеві аптекарі подарували 
сірку і свинець, за допомогою яких він зварив 
діод-детектор. Коли радіоприймач запрацював 
і  Володя почув голос диктора  з Києва, його 
радощам  не було меж!

– Саме тоді я, сам цього не підозрюючи, 
зробив перший крок у радіоспорт, – говорить 
сьогодні Володимир Трохимович. – Згодом на-
ша сім'я  переїхала до обласного центру. Звіс-
но, що тут, у великому місті, з'явилося більше 
можливостей для занять улюбленою справою. 
Я, зокрема, почав відвідувати радіогурток, що 
діяв у міському палаці «Дитячої творчості». Вів 
його Микола Конопаткін. Це була надзвичайно 
обдарована людина, яку ми слухали з відкри-
тими ротами. Я поїхав у Київ на всеукраїнську 
виставку «Технічна творчість школярів» зі своїм 
радіоприймачем, виготовленим під керівни-
цтвом Миколи Никифоровича. Там  демонстру-
вав свій виріб, розповідаючи відвідувачам про 
його можливості. Отримав грамоту.

 З атестатом зрілості Володя подався до Оде-
си, маючи намір навчатись у тамтешньому інсти-
туті зв'язку. Але не пройшов за конкурсом: на 
одне місце претендувало 10-12 чоловік. Проте 
хлопець рук не опустив: витримавши з честю іс-
пити, став  студентом технікуму зв'язку. Отримав-
ши диплом, поїхав до Дніпропетровська, де за-
вершувалося спорудження телецентру. Там він  з 
іншими спеціалістами монтував  радіопередавач.

Потім, звичайно, була служба в Радянській 
Армії: зважаючи на його спеціальність, юнака 
призвали до військ Протиповітряної оборони, 
де він забезпечував радіозв'язком екіпажі літа-
ків і керівників польотами. Коли термін служби 
добігав кінця,  запропонували залишитись на 
надстрокову. З перспективою вступу до вій-
ськового училища. Добре подумавши, стар-
ший сержант Кузнєцов вирішив все ж їхати до 
Франківська, де його чекали мати, сестра Надія 
і наречена Ганна.

Після повернення працевлаштувався інже-
нером міського вузла зв'язку, а у 1969 році очо-
лив радіотехнічну школу Івано-Франківської 
обласної організації ДТСААФ.

«Франківська радіотехнічна – 
найкраща…»

Сьогодні, коли мова заходить про ті чи ін-
ші проблеми, можна почути, що « раніше було 
значно легше працювати». Можливо. Адже обо-
ронне Товариство фінансувалось з державно-
го бюджету. Але, разом з тим, вистачало й тоді 
різних негараздів: подібні зізнання не раз чув 
з вуст його ветеранів. 

– Очоливши Івано-Франківську радіотехніч-
ну школу, відразу почав працювати над покра-

щенням її роботи, – згадує мій співрозмовник. 
– Удосконалював матеріально-навчальну базу, 
підбирав грамотних фахівців. Звичайно, мені 
допомагали колеги, котрі щиро вболівали за 
доручену справу.

Заклад, про який мова, тривалий час був од-
ним з найкращих – серед аналогічних – не лише 
на теренах України, а й усього Радянського Со-
юзу. Адже чимало його вихованців виступали 
не тільки на першостях України, а й СРСР, на 
міжнародних змаганнях, завжди повертаючись 
додому зі спортивними трофеями. Наприклад, 
Василь Присяжнюк – вихованець школи. Він 
прославився не лише власними виступами, а й 
своїми вихованцями: Орися Стефінік, Михайло 
Данилюк, Марія Шамрай стали  легендарними 
у вітчизняному радіоспорті.

А ще тут готували фахівців для армії, зокре-
ма, операторів автоматичних ультракороткох-
вильових радіопеленгаторів. Вони проходили 
службу у Військово-Повітряних Силах. І служи-
ли, треба сказати, сумлінно: керівництво школи 
отримувало чимало листів від командирів, у 
яких вони дякували за «навчання і виховання 
відмінних спеціалістів».

Народне господарство поповнювалося ме-
ханіками з ремонту телерадіоапаратури, опе-
раторами  персональних комп'ютерів (коли 
вони з'явилися). Сьогодні Івано-Франківської 
радіотехнічної школи немає: своє існування 
вона припинила у 2009 році. Головна причина 
– брак замовлень з боку Міністерства оборо-
ни та інших силових відомств, у яких служили 
її вихованці. 

Сьогодні проти України ведеться неоголо-
шена війна. Чисельність її Збройних Сил збіль-
шилася до 250 тисяч. При цьому Президент 

України, Премєр-міністр та інші перші особи 
країни  не виключають, що їхні кількісні показ-
ники ще зростуть. Все  залежить від того, як 
розвиватиметься ситуація на Донбасі. Тож ви-
никає цілком закономірне запитання: чи не до-
цільно відродити діяльність цієї та інших шкіл? 
Так, зважаючи на реалії сьогодення. Адже, за 
словами Володимира Трохимовича, на її базі 
можна готувати фахівців для Українського вій-
ська. В тому числі і операторів з керування так 
званими дронами – безпілотними літальними 
апаратами. Зазначена спеціальність здається 
дуже актуальною. Адже саме за безпілотника-
ми, зважаючи на їхні тактико-технічні характе-
ристики, які дозволяють проводити повітряну 
розвідку ворожих позицій, велике майбутнє.

Під час проведення шести хвиль мобілізації, 
військові комісаріати зіштовхнулися з дефіци-

том деяких спеціа-
лістів, через що ви-
никли проблеми з 
комплектуванням 
частин і підрозділів 
як Збройних Сил, 
так і Національної 
гвардії. Наприклад,  
підготовкою тих же 
операторів БПЛА за-
ймаються здебіль-
шого волонтери. І 

роблять це, як зізнався один з них, не від до-
брого життя: відповідних фахівців у держави 
бракує, а то й взагалі вони відсутні.

«Дідусь для мене є прикладом  
у всьому…»

Захоплення Володимира Кузнецова радіос-
портом передалося і дружині Ганні. Вона, не-
зважаючи на зайнятість службовими справами 
(жінка тривалий час очолювала одну з міських 
аптек), завжди знаходила для нього вільний 
час, тривалий час виступаючи об-
ласних змаганнях. А також і на чем-
піонатах України, де завойовувала 
призові місця.

Особлива гордість Володимира 
Трохимовича – донька Галя. Трену-
ванням не завадили навіть лекції у 
Івано-Франківському інституті на-
фти і газу, де вона навчалась. Дівчи-
на виступала на багатьох  першостях 
України. Галина – триразова чемпіон-
ка України, майстер спорту зі спор-
тивної радіопеленгації (полювання 
на лисиць). Зокрема, у 14-річному віці виборо-
ла звання чемпіонки України серед дівчат, а у 
18 років стала чемпіонкою СРСР!

Є у Володимира Трохимовича і син Віктор. 
Він тривалий час займався  багатоборством 
радистів. До цього виду радіоспорту входять 
спортивне орієнтування на місцевості, робо-
та на радіостаціях, швидкісне приймання та 
передача радіограм. 

А ось його донька Софія  у дитинстві захо-
пилась радіозв'язком на коротких хвилях. Зо-
крема, відвідувала гурток, який вів Заслуже-
ний тренер України Василь Присяжнюк. Завдя-
ки Василю Васильовичу здобувала перемоги 
як в Україні, так і на міжнародних змаганнях 
«Юних техніків». І тричі поспіль виборювала 
перші місця! За це нагороджувалась грамота-
ми і медалями, а також путівками до «Артеку» 
і «Молодої гвардії». Сьогодні Софія – студентка 
Прикарпатського національного університе-
ту ім. Василя Стефаника. Майбутній юрист, по-
при завантаженість, наполегливо удосконалює 
свою майстерність.

– Я завжди звертаюся за порадами до свого 
дідуся, – каже дівчина. – Він для мене є авто-
ритетом не лише у спорті, а й загалом у житті. 
Тому нам завжди є про що поговорити. Поки що 
у мене 1-й спортивний розряд, але мрію стати,  
як дідусь, бабуся і тітка Галина, майстром спорту.

Нещодавно Володимиру Трохимовичу випо-
внилося 80 років. Незважаючи на поважній вік, 
ветеран радіоспорту улюбленої справи не по-
лишає. Він і досі виступає на чемпіонатах України 

з радіозвязку на коротких хвилях, телеграфом 
і телефоном. При чому на власній, самотужки 
сконструйованій апаратурі. А ще  консультує 
своїх молодших колег. Так було і напередодні 
Кубку Товариства сприяння обороні України, 
який проходив у столиці Закарпаття – Ужгороді. 
Івано-Франківських оборонців там представля-
ли Андрій Янулявічус та Руслан Гладенко.

   Сергій ЗЯТЬЄВ

Петро Никитюк,
голова Івано-Франківської обласної організації ТСО України
– Я дуже вдячний редакції «Вісника ТСО України» за те, що ви помістили розповідь про нашого ветерана Володими-

ра Трохимовича Кузнєцова. Якщо брати до уваги лише той факт, що він сорок років очолював радіотехнічну школу, 
яка випустила десятки тисяч фахівців, то про нього треба писати. 

Окрім того, що він відмінний фахівець своєї справи, відомий далеко за межами нашого краю спортсмен, Володимир 
Трохимович ще й прекрасна людина. Доброзичливість до оточуючих, уміння вислухати і щире бажання допомогти, 
якщо потрібно,  порядність – ось ті риси, за які його поважають і люблять не лише оборонці Івано-Франківщини, а й 
загалом  жителі міста.

Навіть сьогодні, перебуваючи на заслуженому відпочинку, наш колега переймається справами обласної організації. 
Він, зокрема,  з року в рік вибиває – у кращому розумінні цього слова – гроші для поїздок спортсменів на змагання.

Оскільки наша розмова відбувається напередодні 80-річчя Володимира Трохимовича, то хочу від імені усього ко-
лективу нашої обласної організації  привітати його з цією датою. 

І побажати міцного здоров'я, довголіття,  а онуці Софії – нових спортивних рекордів!

Кузнєцов Володимир Трохимович, його дружина 
та діти досягли неабияких висот у радіоспорті

КУЗНЄЦОВИ – РОДИНА РЕКОРДСМЕНІВ

CQ!

Під час сеансу радіозв’язку

Син Віктор у дитинстві

Донька Галина

У колі сім’ї

З вихованкою Марією
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– Съемки проходили летом 1972 года на 
аэродромах оборонного общества «Чай-
ка» в Киеве и под Черниговом (до него 20 
минут лета было). Мы в паре с покойным 
Сергеем Антоновичем Щуром, летчиком-
инструктором (позже он стал команди-
ром авиационного звена), имитировали 
сцены воздушных боев, вошедших потом 
в фильм.

Многие прославленные летчики-фрон-
товики были еще живы, поэтому в консуль-
тантах недостатка не было. Во-первых, воз-
главлял Центральный комитет ДОСААФ 
СССР трижды Герой Советского Союза 
маршал авиации Александр Покрышкин. 
Еще один трижды Герой Иван Кожедуб ку-
рировал авиационное направление дея-
тельности нашей организации, вносившей 

огромный вклад 
в подготовку обу-
ченного резерва. 
Главным консуль-
тантом картины 
выступал замес-
титель предсе-
дателя ЦК ДОСА-
АФ СССР Герой 
Советского Со-
юза Семен Ильич 

Харламов. На месте съемок давал советы 
прославленный боевой летчик, также 
удостоенный высшей награды страны, 
генерал авиации Георгий Васильевич 
Громов – начальник авиационного отде-
ла ЦК ДОСААФ, а также заслуженный лет-
чик СССР Анатолий Леонидович Иванов.

Фигуры высшего пилотажа в авиас-
порте и эволюции во время воздушного 
боя имеют большое различие – вот он на 
разницу нам и указывал. Руководил по-
летами полковник Николай Васильевич 
Титовский. Кроме того, Оборонное обще-
ство выделило для съемок самолеты и всю 
необходимую авиационную наземную тех-
нику и оборудование. Так, самолет Z-326 
«Master» исполнял роль «Мессершмита». 
Это спортивный летательный аппарат чеш-
ского производства. Киношники его толь-
ко под «немца» разрисовали.

Самолеты ЯК-18 ПМ, на которых мы ле-
тали, конструктивно отличаются от истре-
бителей ЛА-5, на которых по сценарию во-
евали герои фильма, поэтому вблизи их 
не снимали. Главное отличие – передняя 
стойка шасси под моторным отсеком, а 
у ЛА-5 – хвостовое колесо. Поэтому для 
съемок на земле использовали самолеты 
ЯК и ЛА моделей, более похожих на 
боевые машины. Фильм получился очень 
реальным.

В начале съемок попробовали было на 
«спарке», посадив впереди актера, а сзади 
летчика, отснять поведение героев филь-
ма в воздухе, их эмоции и переживания. 
Просмотрев отснятые кадры, режиссеры 
и консультанты пришли к выводу, что 
выглядит игра артистов неубедительно, и 
от этой идеи отказались. Крупные планы в 
кабине якобы летящего самолета снимали 
уже на киностудии в Киеве, на специаль-
но оборудованном стенде-кабине. А вот 

СОПРИЧАСТНОСТЬ
До Дня Українського кіно

На пространстве, которое тепер принято именовать постсоветским, нет, по-
жалуй, ни одного человека, не посмотревшего фильм «В бой идут одни “ста-
рик”». Имя актера и режиссера Леонида Быкова, снявшего эту киноленту и 
сыгравшего в ней главную роль известно, наверное, всему, от мала до вели-
ка, населению некогда большого государства. Но не многие знают, что к со-
зданию этого замечательного шедевра отечественной кинематографии непо-
средственно причастна общественная организация ДОСААФ – Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту, носящее сейчас аббревиатуру 
ОСОУ – Общество содействия обороне Украины.
Вот что поведал один из участников киносъемок, летчик ДОСААФ Виктор Соловьев:

запуск двигателя, его остановку актеры 
после инструктажа и краткого обучения 
выполняли самостоятельно. Поэтому 
эпизод с командой «От винта!» выглядит 
вполне убедительно, по-настоящему.

Немаловажную роль в том, что картина 
получилась очень достоверная, сыграло и 
то, что режиссер-постановщик и исполни-
тель главной роль Леонид Быков получил 
в молодости первоначальную летную по-
дготовку в досаафовском аэроклубе, где 

и влюбился в небо на всю жизнь. К слову, 
руление по летному полю он выполнял 
самостоятельно.

Видимо поэтому, хотя мы все почти ро-
весниками были, но актеры к нам, доса-
афовцам, с большим уважением относи-
лись: мы летчики всамделишные, а они 
пилотов лишь изображали.

В общении во время съемок запомнил-
ся Быков своей скромностью и высокой 
культурой. Он был всеобщим любимцем.

Владимир Талашко, ныне народный ар-
тист Украины, сыгравший роль ведомого 
капитана Титаренко, старшего лейтенанта 
Сергея Скворцова, соответствовал свое-
му «комэску». Был я с ним близко знаком. 

П р и в е т 
ему и по-
здравле-
ния к не-
д а в н е м у 
70-летию.

В и л о -
р и й  П а -
щенко – 
лейтенант 
Воробьев 
– быстро 
с о ш е л -
ся с на-
ми, много 
расспра-
шивал о 

тонкостях летной работы.
Запомнился Вано Ямтбелидзе, очень 

колоритный грузин. Его фразой «Так я же 
не затягиваюсь» потом все курильщики 
оправдывались. Веселый, общительный – 
тамада, одним словом. 

Ромео – Рустам Сагдулаев, тоже не из 
киевской киностудии, на съемки, помнит-
ся, прилетал, он еще где-то занят был. И 
прическу неуставную, видимо для другого 
фильма, сохранял. Поэтому кудри свои под 

шлемофон прятал. Он за актрисой Евгени-
ей Симоновой и вне роли вздыхал. Ну да 
дело молодое и сугубо личное…

Лучше о себе расскажу. Моему учас-
тию в съемках предшествовала учеба в 
аэроклубе ДОСААФ, куда я пришел в 1956 
году 17-летним юношей. Затем четыре го-
да отучился в летном училище и опять 
вернулся в оборонное общество. Позже 
заочно окончил Киевский институт ин-
женеров гражданской авиации, получил 
квалификацию специалиста самолетного 
приборного и радиоэлектронного обо-
рудования. Подготовил несколько со-
тен летчиков-спортсменов, сам прини-
мал участие в различных соревнованиях. 
Заслуженный мастер спорта по высшему 
пилотажу.

«Ступени в небеса» мои такие: летчик-
спортсмен, летчик-инструктор, командир 
звена, заместитель командира отряда по 
летной подготовке. Начальник аэроклуба.

Ушел на пенсию в 1986 году с должнос-
ти летчика – старшего инспектора по лет-
ной подготовке центрального аппарата 
ДОСААФ УССР. Старший лейтенант в от-
ставке. Женат. Есть дети, внуки.

*  *  *
Наш рассказчик родился в год начала 

второй мировой войны. По мнению ави-
аторов-фронтовиков, прошедших гор-
нило воздушных схваток, фильм «В бой 
идут одни “старики”» является лучшим 
кинопроизведением о Великой Отече-
ственной войне. Действительно, вот уже 
более 40 лет фильм, оставивший след в 
современной кинематографии, не толь-
ко не забыт своими поклонниками, но и 
находит новых зрителей.

Участие в его съемках является вехой 
на жизненном пути всех, кто содейство-
вал созданию киноленты мирового уров-
ня. Среди тех, кто испытывает гордость 
за сопричастность к совместной работе, 
не только летчик аэроклуба ДОСААФ 
Виктор Александрович Соловьев, но и 
все члены оборонного общества, вот 
уже скоро 90 лет воспитывающего па-

триотов своей страны.

Виктор АРМЯНОВСКИЙ
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25 років незалежній Українській державі 

Люди заселяли значну частину 
нинішньої території України ще в 
епоху середнього палеоліту – близь-
ко 100– 35 тисяч років тому.

На території України відкрито одну з най-
давніших землеробських культур, яка існувала 
ще в IV-III тисячолітті до нашої ери. За місцем 
археологічних розкопок (поблизу села Три-
пілля на Київщині) її називають трипільською 
культурою.

t За переказами, столицю Древньоруської 
держави – Київ – заснували три брати з племе-
ні полян: Кий, Щек і Хорив, а також їхня сестра 
Либідь. Кий став першим правителем. Сучас-
на наука вважає цю версію легендою, однак 
археологічні дані вказують на те, що засно-
вниками Києва дійсно були поляни і що місто 
виникло приблизно у IV сторіччі як столиця 
їхнього племені.

t А згідно з найдавнішим східно слов'янським 
літописом «Повість минулих літ», першими пра-
вителями Києва були варяги Аскольд і Дір, які у 
862 році покинули дружину князя Рюрика, спус-
тилися вниз по Дніпру і захопили це місто.

t Правління князя Володимира (близько 
960 – 1015), якого називають Великим, відкрило 
нову епоху розвитку Давньоруської держави. 
Він, син князя Святослава та ключниці Ольги 
Малуші, спочатку  був затятим язичником. Од-
нак у 988 році прийняв християнство, змусив-
ши охреститися і своїх підданих.

t За князя Ярослава Мудрого Київська Русь 
досягла найвищого розквіту. При ньому було 
складено перший звід законів держави – «Русь-
ка правда». Намагаючись зробити Київ центром 
православ'я, він звелів звести храм Софії Київ-
ської, створив першу в країні бібіліотеку. Князь 
Ярослав багато зробив для зміцнення її авто-
ритету і  на міжнародній арені.

t Назва «Україна» вперше згадується в Київ-
ському літописі  1187 року. Потім згадка про 
неї з’явилася і в інших літописах ХІІ-ХІІІ століть, 
але щоразу означала різні частини української 
території.

t Першим королем на українських землях 
став Данило Галицький (близько 1201-1264). 
Його коронували в Дорогочині короною, на-
дісланою Папою Римським. Після Данила ко-
ролівський титул успадкували його син Лев та 
онук Юрій, який став останнім з українських 
правителів, який підписував свої накази як «ко-
роль Руський, Великий князь Київський, Во-
лодимир-Волинський, Галицький, Луцький та 
Дорогочинський».

t Положення України різко змінилося піс-
ля об'єднання у 1569 році Литви та Польщі в 
одну державу – Річ Посполиту. Опинившись 
під владою польської шляхти, українці відчу-
ли не тільки політичний, а й економічний, ре-
лігійний, культурний тиск. Саме у цей період 
вперше було поставлено під сумнів існування 
українського народу як окремого етнічного 
угруповання. З цього періоду у життя україн-
ського селянства майже на 300 років увійшла 
панщина – обов'язкові роботи на пана. Селяни 
перетворилися на безправних кріпосних, які 
повністю залежали від поміщика.

t У січні 1654 року відбулася так звана Пе-
реяславська рада. В результаті  переговорів 
між гетьманським та царським урядами було 
укладено воєнно-політичний союз двох дер-
жав – України та Московії. Необхідність ви-
ходу з-під польської залежності спонукала Б. 
Хмельницького піти на визнання протекторату 
московського царя над Україною. Одночасно 
було дано царську гарантію щодо збереження 
державних прав України.

Та невдовзі царська Росія почала позбав-
ляти українців всіх прав і вольностей, наш на-
род потрапив у повну залежність від  росій-
ського царя.

t Одним із найвідоміших козацьких пол-
ководців, неперевершеним майстром спору-
дження неприступних валів та фортець вважа-
ють  Івана Богуна (близько 1618-1664). Його ім'я 
звучало грізно для усіх ворогів, навіть король 
Речі Посполитої Ян Кизимир під час перемо-
вин з Богданом не раз висував однією з умов 
перемир'я видачу Богуна. 

t Важко знайти в українській історії осо-
бистість більш суперечливу та трагічну, ніж 
гетьман Іван Мазепа (1639-1709). І якщо в на-
роді говорили: «Від Богдана до Івана не було 
гетьмана», то запорожці, незадоволені участю 
в частих російських походах, називали Мазепу 
«вітчимом України». І сьогодні одні вважають 
його борцем за незалежність України, другі – 
спритним авантюристом, що прагнув особистої 
влади, треті –зрадником.

Одне безсумнівно – він був неабияким по-
літиком, тонким дипломатом, високоосвіченою 
і талановитою людиною. Приймаючи рішення 
про перехід на бік шведського короля Карла ХІІ, 
Мазепа довго вагався і зважував два варіанти 
наслідків шведсько-російської війни: якщо пе-
реможе Росія, то українські землі можуть бути 
поділені між нею та її союзником – польським 
королем Августом ІІ. У  випадку ж перемоги 
Швеції Україна могла б увійти до складу Поль-
щі або перейти під верховенство  шведів. При-
йнявши рішення,  у жовтні 1708 року розіслав 
козацькій старшині універсал, в якому поясню-
вав причину союзу зі Швецією і закликав під-
тримати його. Та більшість козаків, селянство 
і міщани на цей заклик не відгукнулися. До за-
гону Мазепи приєдналися лише кілька тисяч за-
порожців, з якими він і прибув 24 жовтня 1708 
року до ставки шведського короля під Полтаву.

t З початку ХVІІІ століття Україною проко-
тилася потужна хвиля селянських повстань. 
Країну було охоплено рухом гайдамаків та 
опришків. Найбільше гайдамацьке повстан-
ня спалахнуло у травні 1768 року. В історію 
воно увійшло під назвою Коліївщина, оскіль-

ки його учасники були озброєні холодною 
зброєю та кілками. На чолі цього повстання 
стояв запорозький козак Максим Залізняк. 
Невдовзі на бік повсталих перейшов сотник 
уманських надвірних козаків Іван Гонта. Ра-
зом вони захопили Умань – резиденцію гра-
фів Потоцьких. Та влада незабаром приду-
шила повстання. Близько 200 повстанців за 
рішенням польського суду повішали. Гонту 
катували і стратили, а Залізняка та 73 його 
товаришів заслали до Сибіру.

t Найвідомішим провідником селянського 
повстання у першій половині ХIX століття був 
Устим Кармалюк (1787-1835) з села Головчинці 
(нині Кармалюкове Вінницької області). В 1814 
році очолив повстання, яке тривало понад 20 
років і охопило все Поділля, а з часом і Київ-
щину та Бессарабію. 

t У лютому 1917 року в Києві була створена 
Українська Центральна Рада (УЦР). До її складу 
увійшли 85 осіб, у тому числі Дмитро Дорошен-
ко, Володимир Винниченко, Симон Петлюра. 
Очолив УЦР Михайло Грушевський. Спочатку 
всі ці політичні лідери прагнули досягнення 
автономії України у складі Росії, та після жовтня 
1917 року скористалися ситуацією і проголо-
сили ІІІ Універсалом створення Української На-
родної Республіки.

Цей документ скасовував приватну влас-
ність, встановлював 8-годинний робочий день, 
проголошував та гарантував демократичні сво-
боди: слова, віросповідання, зборів, союзів; не-
доторканість особи та помешкання, а також 
право на вживання рідної мови. Окрім того, ке-
рівництво УНР не визнало нового російського 
уряду – Раднаркому, закрило кордон з Радян-
ською Росією, припинило ввезення туди хліба 
та не пропускало через свої території військові 
частини більшовицької Червоної Армії.       

t У січні 1918 року було видано IV Універ-
сал, який оголосив УНР незалежною державою.

29 січня 1918 року біля залізничної стан-
ції Крути, 130 кілометрів на північний схід 
від Києва, відбувся бій між 4-тисячним за-

гоном Червоної армії та кількома сотнями 
київських студентів. У тому бою оборонці 
української державності призупинили на-
ступ противника і здійснили організований 
відступ, руйнуючи за собою колії і мости. 
Ця затримка ворога дала змогу українській 
делегації укласти Брест-Литовський мирний 
договір, який врятував українську держав-
ність. На жаль, ненадовго.

t Минулого століття Україна пережила кіль-
ка голодоморів. Зокрема, у  1921-1923, 1932-
1933 та 1946-1947 роках. Найтрагічнішим за 
своїми наслідками був голодомор початку 
30-х років. Кількість його 
жертв становить близько 
7 мільйонів чоловік.

t Після того, як біль-
шовицька Росія встано-
вила на теренах України 
свою владу, українці не 
змирилися з таким ста-
новищем: в цей час на 
Поділлі, Поліссі, Слобо-
жанщині діяли сотні по-
встанських загонів. Вони 
чинили спротив радян-
ській владі. Лише за при-
близними підрахунками протягом 1921-1932 
років полягло близько 100 тисяч безпосеред-
ніх учасників збройних повстань!..

t Під час Другої світової війни загинуло 
близько 10 мільйонів українців. На руїни пе-
ретворилися 720 українських міст і містечок, 28 
тисяч сіл, з яких 250 спалено вщент, знищено 
16,5 тисяч промислових підприємств, 18 тисяч 
лікувальних закладів, 33 тисячі шкіл, вузів, тех-
нікумів та НДІ, а також понад 33 тисячі колгос-
пів, радгоспів, МТС.

Кореспондент газети «Saturday Evening 
Post», відвідавши в 1945 році Україну, з жахом 
написав: «Те, що дехто намагається зобразити 
як «російську славу», було, насамперед, укра-
їнською війною. Жодна європейська країна не 
постраждала більше від глибоких ран, завданих 

своїм містам, своїй промисловості, сільському 
господарстві, людській силі».

За роки війни до лав Червоної армії було мо-
білізовано понад 7 млн. громадян Української 
РСР. З'єднання чотирьох Українських та двох Бі-
лоруських фронтів на 50–80 відсотків складали-
ся з мешканців республіки. Уродженці України 
становили значну частку вищого командного 
складу Збройних Сил СРСР. Маршали й генера-
ли українського походження очолювали більше 
половини з 15 фронтів. Серед генералів та адмі-
ралів нараховувалось близько 300 представни-
ків України.Серед 113 двічі Героїв Радянського 
Союзу  є імена 32 синів України, а в числі тричі 
Героїв – наш земляк Іван Микитович Кожедуб.

t Українська Повстанська Армія (УПА) – це 
військово-політичне формування, що діяло в 
Україні протягом 1942-1953 років, озброєне 
крило  Органіізації Українських Націоналіс-
тів. Після того, як активні дії УПА припинили-
ся, окремі вогнища спротиву діяли впродовж 
1950-1960-х років. Командував армією повстан-
ців Роман Шухевич, а після його загибелі Ва-
силь Кук.  Мета УПА – здобуття Україною ре-
альної незалежності.

t На події 2004 року, які увійшли в історію 
як Помаранчева революція, реагувати можна 

по-різному. Але ігнорувати її неможливо. Ця по-
дія дійсно об'єднала людей і змусила весь світ 
змінити своє ставлення до України і українців.

На жаль, уроки першого Майдану були ду-
же швидко забуті, і через десять років активні 
громадяни вийшли на другий у відповідь на 
припинення режимом колишнього президен-
та Януковича підготовки до підписання угоди 
про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Події Євромайдана фактично переросли у 
протистояння з Росією, яка прийняла прези-
дента-втікача…

Подальші події у Криму і на Донбасі згур-
тували український народ у боротьбі за само-
визначення. Ми боремося за право самостійно 
вирішувати долю народу і цілісність держави. 

 Підготував  
Сергій ЗЯТЬЄВ

Колектив «Вісника» пропонує до уваги читачів основні, на наш 
погляд, події, які відбувалися на тернистих шляхах формування 
Української держави, нагадує про українців, чиї імена відомі 
далеко за її межами

ВІХИ НАШОЇ ІСТОРІЇ
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Іван Драч – знакова постать в  історії 
України. Його перу належать десятки 
поетичних збірок,  за його сценаріями  
знято  культові фільми «Пропала гра-

мота», «Криниця для спраглих», «Камінний 
хрест». Він тривалий час  головував у 
Київській спілці письменників,  у 1989 році 
очолив Народний Рух України,  обирався 
народним депутатом України. Іван Федо-
рович   керував Товариством «Україна»,   
Світовим конгресом українців та Конгре-
сом Української інтелігенції, був міністром 
в уряді Віктора Ющенка. А почалася наша 
розмова зі спогадів про дитинство.

– Я народився у селі Теліжинці,  що на 
Київщині, – говорить Іван Драч. – Разом зі 
своєю родиною пережив німецьку окупа-
цію. По закінченні десятирічки викладав у 
семирічці сусіднього села… російську мову 
і літературу, оскільки тоді  катастрофічно 
не вистачало вчителів. Потім працював ін-
структором у райкомі комсомолу, служив 
в армії: мій  полк дислокувався у Києві, на 
Подолі. Там став кандидатом в члени партії.

– Якої?
– Окрім комуністичної інших  не було…

– Як складалося Ваше життя після ар-
мії?

– Став студентом філологічного факуль-
тету Київського університету ім. Т. Шевчен-
ка. Щоправда, провчився там лише до тре-
тього курсу.

– Чому?..
– Під час навчання я обіймав посаду за-

ступника секретаря комсомольської орга-
нізації з ідеологічної роботи, проводив по-
літінформації, на яких розповідав про події 
в країні і за кордоном. Під час однієї з них  
сказав, що в Караганді КДБ придушив ви-
ступи шахтарів. Це я знав достеменно. І вже 
наступного дня давав пояснення на Воло-
димирській – у республіканському управ-
лінні КДБ…

– А в університеті як відреагували?
– Там не знали що зі мною, кандидатом в 

члени партії,  комсомольським активістом, 
робити. Адже розголос  про мій «злочин» 
кинув би  тінь підозри і на керівництво на-
вчального закладу: мовляв, як це без п'яти 
хвилин комуніст зводить наклепи на радян-
ську дійсність. Не переповідатиму всі ню-
анси «розборок», але навчання довелося 
залишити. Вірніше, перевестись на заочне.

– Як так могло статися, що людина, яка 
добровільно пов'язала життя з партією, 
ставши ще й комсомольським вожаком, 
дозволила собі таке вільнодумство?

– Ніякого вільнодумства тоді не було: ті, 
хто дійсно його проявляв, опинялися на Ко-
лимі чи в психлікарнях… Я ж, окрилений 
правдою, що відкрилася нам після смерті 
Сталіна,  вважав, що відтепер щось поді-
бне ніколи не повториться. І раптом дізна-
юся про придушення мирних шахтарських 
протестів. Вважаючи себе вірним ленінцем, 
оскільки не знав  усієї правди про «вождя 
світового пролетаріату», я не міг змовчати.

– Після виключення з вишу опинилися 
біля розбитого корита?

– Ні, не зовсім. Покійний нині Павло За-
гребельний, який на той час очолював «Літе-

ратурну газету», запросив на роботу. На моє 
заперечення що не маю диплома про вищу 
освіту, Павло Архипович відповів:

– Мені потрібні насамперед люди, здат-
ні писати…

Незабаром і там у мене з'явилися про-
блеми. Мій однокурсник написав у спілку 
письменників листа, у якому звинуватив 
у «презирливому ставленні до російських 
класиків».

– І у чому це проявлялося?
– У тім, що під час однієї з молодіжних 

вечірок я пошкодив портрет Віссаріона Бє-
лінського. Проте, дякуючи Олесю Гончару, 
який очолював Спілку, ніяких так званих 
оргвисновків стосовно мене не було. 

Коли був студентом, у мене склалися 
дружні стосунки з одним із партійних акти-
вістів університету. З ним я ділився найпота-
ємнішими думками, зокрема, щодо подій за 
часів Сталіна, репресій проти представників 
інтелігенції, які почалися вже і при Микиті 
Хрущові. А він теж доніс на мене. Тож і тоді 
проводили зі мною «профілактичну бесіду». 
Слава Богу, що на календарі вже були інші 
часи: інакше опинився б на Колимі і сьогодні 
ми не розмовляли б з тобою.

– Потім Ви навчалися у Москві…
– Так, на вищих сценарних курсах. Туди 

мене «заманили» Микола Вінграновський і 
Сергій Параджанов, переконавши, що май-
бутнє за кіно…

– Ви стояли біля витоків створення На-
родного Руху, який так багато зробив для 
здобуття Україною незалежності. Розка-
жіть, будь ласка, як він створювався, хто 
був ініціатором його виникнення?

– Не можу назвати конкретних людей, 
які ініціювали цей процес. Він розпочався 
під впливом тих подій, які відбувалися на 
просторах Радянського Союзу. Тоді, якщо 
пам'ятаєш, в Литві набирав обертів «Саю-
діс», виникали подібні громадські органі-
зації і в інших республіках Радянського Со-
юзу, не кажучи вже про країни так звано-

го соціалістичного табору, які намагалися 
позбутись «опіки старшого брата». Я та мої 
колеги, контактуючи з їх представниками, 
знали про перебіг тамтешніх подій. Було 
зрозуміло, що потрібно і нам, українцям, 
щось робити.

Тоді ж почали повертатися з місць по-
збавлення волі і політичні в'язні. Звісно, що 
ці люди відразу вливалися в ряди тих, хто 
бажав пришвидшення демократичних змін 
у суспільстві. Словом, з часом відбулася кон-
солідація усіх національних сил.

– До керівництва Рухом увійшли як 
письменники і представники інших твор-
чих організацій, так і дисиденти. Чи не 
було у вас розбіжностей щодо діяльності 
цієї сили?

– Великих розбіжностей не було. Але 
вчорашні політв'язні, зокрема, В’ячеслав 
Чорновіл, Левко Лук'яненко, Михайло Го-
ринь у своїх пропозиціях були більш ради-
кальні, вимагаючи рішучіших дій. Зрозумі-
ти людей, які десятиліттями поневірялися 
по таборах, зазнаючи утисків, а то й зну-
щань, можна було. Але ми завжди знахо-
дили спільну мову. Головним на шляху до 
здобуття повної незалежності від Москви, 
вважали ми, було не наламати дров. Кажу-
чи іншими словами, ми усіляко намагалися 
уникати у своїх стосунках з тодішньою вла-
дою  загострень, які могли б призвести до 
кровопролиття. Як це сталося в Узбекистані, 
Грузії. Подальший розвиток подій показав, 
що ми на вірному шляху.

– Тобто ніяких помилок не допустили?
– Я цього не сказав. Вони, звісно, були, 

бо кожній людині властиво помилятись. Але 
мир і спокій ми в Україні зберегли аж до са-
мого 24 серпня 1991 року – дня, коли пар-
ламент проголосив Незалежність України.

– Наприкінці 80-х – на початку 90-х 
років НРУ збирав багатотисячні мітин-
ги, був потужною політичною силою. Як 
могло так статись, що його вплив на роз-
виток Української держави нівелював-
ся, а згодом і він сам зійшов з політич-
ної арени?

– І зїзд Народного Руху  України за пере-
будову (так він тоді називався) відбувся у 
вересні 1989 року. Абсолютною більшістю 
голосів мене обрали його головою. А че-
рез рік став народним депутатом Україн-
ської РСР.

Знаєш, про причини занепаду руху мож-
на говорити довго і багато: до цього призве-
ли як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. 
Історія свідчить, що у більшості випадків 
подібні громадсько-політичні об'єднання 
рано чи пізно розпадаються, а на їх місці 
виникають інші організації, політичні партії. 
Наприклад, на базі НРУ виникли Українська 
Республіканська Партія і Демократична пар-

тія, які, до речі, з часом теж зникли з полі-
тичної арени.

– Як Ви вважаєте: без народного Руху 
Україна могла б стати незалежною дер-
жавою?

– Є запитання, на які важко однозначно 
відповісти. Твоє якраз із таких. Скажи, хто 
може дати достеменну відповідь як розви-
валась би історія, коли б у 1986 році гене-
ральним секретарем партії не став Михай-
ло Горбачов? Що було б, аби на його місці 
опинився виходець з КДБ? Хто б і що не го-
ворив про так звану перебудову, але саме 
тоді радянсько-партійний режим ослаб, 
зменшився вплив КДБ на всі сфери життя. 
Ось на цьому тлі і починалася боротьба за 
демократичні перетворення в країні.

Народний Рух України поставив перед 
собою за мету створення Української дер-
жави. І вона постала на політичній карті 
світу. Отже, свою місію ми виконали. І це 
найголовніше.

– Після Революції Гідності діяльність 
комуністичної партії України була забо-
ронена. Чи не здається Вам, що це по-
трібно було зробити значно раніше?

– Я у цьому твердо переконаний. Будь-
яка держава завжди позбавляється так зва-
них п'ятих колон.

– А ви впевнені, що ця партія якраз 
нею і була?

– Звичайно. Як на мене, то у будь-якої 
людини, котра хоч трохи цікавиться полі-
тичними процесами в Україні, перебігом 
голосувань у парламенті у цьому сенсі не 
може бути жодних сумнівів.

– Але ж симоненківці завжди долали 
прохідний бар’єр до парламенту?

– Завдяки своїм популістським гаслам та 
брехливим обіцянкам побудувати щасливе 
і заможне життя для всіх українців. А ще се-
крет їх успіхів у тому, що значна частина лю-
дей, насамперед із старшого покоління, сві-
тогляд яких сформувався  за часів компар-
тійної влади, так і не зуміли переосмислити 
своє минуле, не захотіли визнати страшних 
злочинів, які творила комуністична партія.

– Але ж Ви, Іване Федоровичу, теж від-
носитись до того покоління…

– Звісно, що так. Скажу більше, мені – за 
великим рахунком – гріх скаржитись на то-
дішню владу. Наприклад, ту ж Шевченків-
ську премію я отримав у 70-ті роки. Але…

Справа у тім, що кожна людина  повинна 
осмислювати пройдений шлях, уміти при-
знавати правду, якою б вона страшною не 
була. І робити відповідні висновки.

– Історія України – трагічна історія. 
Голодомори, репресії забрали життя у 
десятків мільйонів українців. Коли Ви 
дізналися про ці страшні її сторінки? У 
60-ті роки, напевно?

– Та ні, Сергію. Про голодомор 1933-го 
я знав ще підлітком, від своїх батьків. Адже  
від голоду загинуло півсела мого – більше, 
ніж у роки Другої світової війни. На сіль-
ському цвинтарі лежать багато наших роди-
чів. У 1946-му, тікаючи від голоду, я опинив-
ся – разом з батьками – аж на Північному 
Кавказі. У Дагестані…

– Знаю, що Ви приятелювали з багать-
ма російськими письменниками і пое-
тами, зокрема, Робертом Рождествен-
ським, Борисом Можаєвим, Василем 
Бєловим та іншими. Як, на Вашу думку, 
вони поставились би до того, що сьогод-
ні відбувається на сході нашої країни? 
Підтримали б Путіна у його прагненнях 
побудувати на теренах так званий русь-
кий мир?

– Я знав їх не лише як талановитих 
людей, а й порядних. Вони ніколи, в то-
му числі і за неформальних обставин, не 
опускалися до зверхнього ставлення що-
до української інтелігенції. Але сьогодні 
я не можу за них говорити. Втім, знаючи 
їх, не хочу вірити, що вони були б серед 
тих, хто кричить «Кримнаш», несе інші ні-
сенітниці.

– А як Ви особисто ставитесь до цих по-
дій, до бойовиків з числа місцевих жите-
лів і росіян, які воюють проти України?

– Ну як я, українець не лише за пас-
портом, а й за станом  душі, можу стави-
тись до того, що на мою землю прийшли 
загарбники і вбивають моїх співвітчизни-
ків? Як до наших лютих ворогів. Тим, на 
руках у кого людська кров, не повинно 
бути прощення!

– Скажіть, Іване Федоровичу, років 40-
50 тому Ви вірили, що житимете у неза-
лежній Українській державі?

– Якщо відверто, то мріяв про це. А чи 
вірив? Не надто…

– Над чим працюєте сьогодні?
– Над виданням 12-томного зібрання ві-

ршів, поем, кіносценаріїв. Це буде творчий 
підсумок усього мого життя.

–  Ви  – знаний поет, кіносценарист, 
Герой України, удостоєні й інших вищих 
її нагород. Почуваєтеся щасливою лю-
диною?

– І так, і не зовсім. Щасливий насамперед 
тим, що дожив до здобуття Україною дер-
жавного суверенітету. Маю доньку Мар'яну, 
онуків Івана, Марію і Марту.  Живу з дружи-
ною, Марією Михайлівною. Чого ще  не ви-
стачає? Сина Максима, який сім років тому 
трагічно загинув. А убивці і досі не знайдені 
і не покарані…

– Від імені читачів нашого видання ба-
жаю Вам, Іване Федоровичу, здоров'я, 
довголіття і творчих успіхів. 

– Дякую.

24 серпня 1991 року виповнюється 25 років від того дня, як український парламент проголосив Україну 
незалежною державою. Напередодні цієї вікопомної дати кореспондент «Вісника ТСО України» Сергій Зятьєв 
зустрівся з людиною, яка стояла біля витоків нашого суверенітету – поетом Іваном Драчем.

Іван Федорович і сьогодні, незважаючи на поважний вік, заклопотаний важливими справами і у нього рідко 
коли видається вільна хвилина. Проте коли Сергій зателефонував і  попросив про зустріч, він сказав:

– Справ вище голови! Зараз готуюсь до поїздки в Одесу – завтра виліт.  Але тобі не можу відмовити. Приходь…

Герой України, лауреат Шевченківської премії, поет Іван Драч:

МИ ЗРОБИЛИ ВСЕ, ЩОБ ПОСТАЛА  
НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА 

Як це було
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Обратившись к харьковским истори-
кам, выяснил, что здесь во время 
Курской битвы наши войска на-
ступали на Белгород и Харьков. Об 

этом много писали, но нигде не упоминалось 
о боях за Грайворон, Великую Писаревку и 
Ахтырку, которые непосредственно связаны 
с освобождением Харькова 23 августа 1943 
года. Успех Белгород-Харьковского наступле-
ния решался  не на подступах к Харькову, а 
западнее его.

Именно там  1 августа, на третий день на-
ступления, была введена в прорыв  Первая 
танковая армия Катукова и вышла на город 
Богодухов, куда бежала четвертая  танковая 
армия немцев.

Все дороги на Ахтырку и Полтаву были 
забиты отступающими войсками Вермахта. 
Чтобы не дать  немцам окопаться и занять 
оборону, Четвертую  гвардейскую танковую 
бригаду направили захватить село Вольное 
с дальнейшим выдвижением в село Ямное. 
К 17.00 Вольное было освобождено, но в 
Ямное танкисты так и не продвинулись,  по-
тому что в это время немцы взорвали мост, 
а перейти речку было не под силу танкам 
и технике.

В это время наша Армия освободила В. Пи-
саревку. Но как бы ни   складывалось у немцев 
на земле, в воздухе полноправно господство-
вала их авиация, удачно и агрессивно. Наши 
наступающие части несли наибольшие потери 
именно от нее. От действия бомбардировщи-
ков и штурмовиков гибли советские офицеры 
среднего и высшего звена. Горько осознавать, 
но факт остается фактом. 5 августа погиб под 
Белгородом заместитель командующего Воро-
нежским фронтом генерал Армии Иосиф Ро-
дионович Апанасенко, а 7 августа  авиабомба 
попала в штабной автобус с офицерами штаба 
163 стрелковой дивизии.      

Возник конфликт  командующего 27 ар-
мии с командиром 4 гвардейского корпуса. На 
просьбу прикрыть  наших танкистов с воздуха 
командарм Трофименко  не только отказал, 
но  еще и обвинил в нерешительности. Мол, 
не шли в передовом авангарде  27 армии. В 
итоге корпус не получил ни авиаподдержки, 
ни средств усиления, ни стрелковых частей 
для зачистки населенных пунктов. Но, несмо-
тря  на все это, 4 армейский корпус уничто-
жил немало немецкой техники и живой силы.

С раннего утра  8 августа вновь вмешалась 
немецкая авиация. В район с. Ямное вышел 
передовой отряд корпуса под командовани-
ем Григория Яковлевича  Антонова. Танки за-
правлялись горючим и боеприпасами, а ле-
тучки ремонтировали технику. Именно здесь 
немецкая авиация нанесла массированный 
авиаудар по позициям корпуса. Вы не про-
читаете ни в одном  советском издании о по-
терях корпуса и гибели генерала Антонова. 
То ли стыдно, что Воронежский фронт не мог 
организовать прикрытия, то ли из-за того, что 
от авианалетов гибли генералы…

Николай Бантов решил узнать и довести 
до логического конца историю гибели ге-
нерала и его танкистов вместе с тыловым 
обеспечением. Антонов Г.Я.  стоял у истоков 
танковых войск. Участвовал в боях под Мо-
сквой. С 1942 года обучал танковые корпуса 
на Дальнем Востоке. А в 1943-м отправился 
вместе с генералом армии  Апанасенко И. Р. 
на Воронежский фронт, где вместе и погибли 
с разницей в три дня.

Благодаря историку Андрею Парамонову и 
его коллегам, была раскрыта  еще одна горь-
кая страница, которую скрывала, а может и 
запрещала освещать советская история.

Напрашивается параллель с нынешней 
ситуацией, которая произошла  на Востоке 
нашей страны – Иловайская трагедия. Са-

мое страшное, что за эти 
просчеты не полетели 
головы – как тогда, так и 
сейчас. Более того  – по-
лучили звания, награды,  
вышестоящие должнос-
ти… Более 73 лет остан-
ки наших солдат не были 
захоронены! Дай Бог, чтоб 
такого не было с Иловай-

ским котлом, где погибли, защищая свою зем-
лю от российских агрессоров, вполне может 
быть, внуки и правнуки тех, чьи кости лежат 
неубранными на пшеничном поле агрофирмы 
«Мрия».

Для перезахоронения Николай Иванович 
хотел привлечь районных руководителей, 
но получил отказ – не время для этого! Как 
подсказывало сердце, совесть и воспитание, 
сам нашел средства, оборудовал Братскую мо-
гилу. Все кости были перезахоронены и по 
православному обычаю отпеты. 

На открытии были жители ближайших сел, 
детский духовой оркестр, который исполнял 
песни военных времен. Я тоже исполнил свои 
песни, посвященному этому событию. Но са-
мое главное – в первых рядах присутствовали 
руководители района, которые утверждали, 
что не время сейчас этим мероприятиям. В 
качестве почетных гостей были волонтеры 
из Сум активисты ГО «Украина Тугезу» Окса-
на Федченко, Наталья Зарубина, Виктория 
Клочко; воины АТО – десантник 81 ОАЭМБр 
Евгений Щеглов, артиллеристы 27 артбригады 
Игорь Басов и Александр Лукьяненко. Такие 
мероприятия важны  не только для старшего 
поколения, но и для молодых парней, которые 
нынче защищают нашу Украину от российско-
го агрессора.

Совершенно необъяснимо, но те, кто все 
эти годы сеял  и собирал урожай,  говорили, 
что именно на этом поле всегда болела голова, 
а урожай был низкого качества. А в этом году  
собрали отличный урожай! Этому явлению нет 
объяснения, но  факт бесспорный...

И еще о Николае Бантове… Волонтеры 
постоянно получают помощь и поддержку 
от агрофирмы «Мрия» – продукты, запчас-
ти, одежду, которые мы отвозим ребятам на 
фронт. Когда мы звоним и говорим что ребя-
там необходимо на данный момент там, на 
войне, Николай Иванович всегда отвечает: 
«Надо – сделаем, поможем, чем сможем».

– Война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат, – эти слова приписывают А. 
Суворову. Это справедливо и честно по отно-
шению к нашим героям – отцам, дедам… и 
сыновьям. У войны всегда одно лицо…

Участник боевых действий, 
волонтер, бард, полковник В.ЩЕГЛОВ

Каждый год местные хлеборобы наталкивались здесь на человеческие кости, которые вымывались 
дождями или  подрывались плугом. Николай Иванович, фермер, обрабатывающий эти земли, 
всерьез заинтересовался необычными находками, ведь из года в год их не уменьшалось.

УРОКИ ИСТОРИИ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ Як все починалося...Як все починалося...
VІІ (позачерговий) з’їзд ДТСААФ 

України проходив в два етапи: 26 ве-
ресня 1991 року і 26 листопада 1992 
року в актовій залі республіканського 
Будинку ДТСААФ.

На з’їзд було обрано 241 делегата по 
нормі один делегат від 75 тисяч членів 
Товариства. Тобто Українська оборон-
на організація налічувала на той час 
близько 18 мільйонів громадян.

В роботі з’їзду (І етап) взяли участь: 
Дурдинець В.В. – голова комісії Вер-
ховної Ради України з питань оборони 
і державної безпеки; Морозов К.П. – 
Міністр оборони України; Коломієць 
В.П. – голова ЦК профспілки праців-
ників держзакладів України; Мар-
тиросян В.А. – народний депутат 
СРСР, голова Виконкому Спілки офі-
церів України.

У доповіді голови ЦК ДТСААФ 
України генерал-майора Харчука 
Б.І. відзначалося, що підготовка при-
зовників здійснювалась більш ніж у 
200 навчальних організаціях Това-
риства. Щорічно готувались майже 
75 тисяч фахівців, кожен третій юнак 
отримував військово-технічну спе-
ціальність.

За 1990 і 1991 роки в ДТП на авто-
транспорті ДТСААФ загинули 7 і отримали поранення 22 чоловіки. 

У 1989-99 роках з організацій ДТСААФ  було викрадено 11 стволів вогнепальної зброї і 1100 набоїв.
Щороку готувалось для народного господарства більше 400 тисяч робітників масових технічних професій за 60 спеціальнос-

тями. Кожен другий водій республіки пройшов підготовку і перепідготовку в автошколах ДТСААФ.
Культивувалося 22 технічних види спорту, якими займалися близько мільйона чоловік. Лише в 1990 році підготовлено 9 за-

служених, 18 міжнародного класу і 208 майстрів спорту СРСР.
В 1990 році у порівнянні з 1989 роком прибуток від госпрозрахункової діяльності виріс на 6,7 млн. рублів, в т.ч. від платної 

підготовки кадрів на 5,4 млн.

Навчально-матеріальну базу складали 146 автомо-
більних, технічних і об’єднано-технічних, 39 морських 

і радіотехнічних шкіл, 3 УАЦ, 14 АСК і Ки-
ївський аероклуб. Вони налічували майже 
1200 теоретичних класи, більше 700 лабо-
раторій, класів практичних робіт на 48 тисяч 
навчальних місць. Було обладнано 146 авто-
дромів, 14 радіополігонів, 18 водних станцій, 
12 полігонів водолазних і боротьби за живу-
чість корабля, 30 аеродромів з  тренажерни-
ми комплексами. 28 шкіл мали гуртожитки 
на 4179 місць, 55 шкіл – їдальні та буфети.

У навчальних закладах налічувалось 3600 
армійських автомобілів для водіння, майже 

1000 автомобілів-тренажерів для практичних робіт, біль-
ше 600 бронетранспортерів, гусеничних тягачів, авто-
кранів, заправників ПММ, 27 суден, більше 700 комп-
лектів радіо- і радіолокаційної техніки.

Авіаційні клуби мали 591 літальний апарат, в т.ч. 
Л-29 – 62 одиниці, Мі-2 – 106, Ан-2 – 64, Як-52 – 164, Як-
55 – 12, Су-26 – 1, Вільга – 44, планерів – 138 одиниць.

В Товаристві працювали 6 тисяч штатних співробіт-
ників, 60% з них мали вищу освіту. 

Память




