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ІЗ ЗАЛИ XIV З’ЇЗДУ ТСО УКРАЇНИ
ПРИЙНЯТО НОВУ РЕДАКЦІЮ
СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

7 грудня 2016 року відбулася 
знаменна подія в житті нашо-
го Товариства. Делегати ХІV 
(позачергового) з’їзду одно-

голосно затвердили нову редакцію 
Статуту ТСО України, привівши його у 
відповідність до вимог Закону України  
«Про громадські об’єднання», який на-
брав чинності з 1 січня 2013 
року.  Того ж року почалася 
підготовча робота, але кон-
к р е т н о  п о ч а л и  з а й м а т и с я 
лише після того, як Верховна 
Рада внесла суттєві зміни до 
Закону. В основному це стосу-
валося надання права створю-
вати Відокремлені підрозділи 
ГО з правами юридичної осо-
б и .  П р о е к т  н о в о ї  р е д а к ц і ї 
Статуту неодноразово розгля-
дався на засіданнях Робочої 
г р у п и ,  я к а  б у л а  с т в о р е н а 
рішенням Бюро ЦК 26 червня 
2014 року. До роботи групи 
залучались голови обласних 
організацій та їх представни-
ки. За домовленістю в роботі 
по розробці  проек т у нової 
редакції Статуту взяли участь 

фахівці адвокатського бюро "ТИТИ-
КА ЛО ТА ПАРТНЕРИ".  Проек т нової 
редакції Статуту був надісланий для 
обговорення в усі місцеві осередки, 
отримані пропозиції і зауваження були 
обговорені на розширеному засіданні 
Бюро ЦК. 

Повний текст нової редакції Ста-
туту буде розміщено на сайті ЦК од-
разу після реєстрації його в Мінюсті 
України. Вітаємо членів ТСО України 
та його партнерів і прихильників з 
видатною подією та бажаємо нових 
досягнень у виконанні статутних за-
вдань!
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Правофлангові 

Люди – найцінніший скарб
Розповідаючи про нього, аж ніяк не 

оминеш людей, які тут працюють: саме 
вони визначають його обличчя. Тож роз-
почнемо свою розповідь, як і годиться, з 
керівника – Сергія Філатова. Він – корін-
ний харківянин, виходець із сім'ї офіцера: 
батько понад 20 років прослужив у Харків-
ському вищому військовому авіаційному 
училищі льотчиків, на базі якого і утворив-
ся – за часів незалежної України – універ-
ситет Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни. Незважаючи на цю обставину, його син 
з першої спроби не вступив до цього пре-
стижного навчального закладу. Тож дове-
лося рік попрацювати на заводі «Турбо-
атом». Токарем.

Наступне намагання виявилося більш 
вдалим і він став курсантом. Непомітно 
промайнули роки навчання, і у 1993 ро-
ці, отримавши диплом і офіцерські пого-
ни, лейтенант Філатов відбув до Одеського 
військового округу. 

– Служити випало на аеродромі «Ли-
манське» – на літаку МІГ-29, – розповідає 
Сергій Миколайович. – Тоді, на початку 90-х, 
Україна безжально і бездумно скорочува-
ла свої Збройні Сили, назвавши чомусь цей 
процес оптимізацією штатної структури. 
Військова служба втратила свою прива-
бливість: офіцери, місяцями не отримуючи 
свого жалюгідного грошового забезпечен-
ня, масово звільнялися «на гражданку». Я 
теж опинився у їх числі…

Після того, як Сергій зняв свій армій-
ський однострій, працював на різних ро-
ботах, намагаючись заробити на шматок 
хліба. Водночас літав на літаках і верто-
льотах у Полтавському аероклубі «Аль-
батрос». В 2005 році працевлаштувався 
у Харківському аероклубі льотчиком-ін-
структором за сумісництвом. Правда, пе-
ред цим у 2003-му створив і очолив ТОВ 
«ХарківАгроАвіа», яке надавало сільсько-
господарським підприємствам послуги з 
виконання авіахімічних робіт. Незабаром, 
зважаючи на виробничу діяльність, фірма 

стала лідером на теренах кількох облас-
тей. Тоді, на початку 2000-х років, і поча-
лася тісна співпраця з ХУПС щодо підго-
товки його курсантів. Та незабаром через 
амбіції деяких чиновників у погонах вона 
припинилася.

– Лише з призначенням нового началь-
ника університету взаємовигідну співпра-
цю нам вдалося відродити, – говорить сьо-
годні Сергій Миколайович. 

У 2012 році Філатов, після навчання у 
Центрі підготовки льотного складу при 
державному підприємстві «Антонов», 
отримав кваліфікацію льотчика-випробо-
вувача. І сьогодні, окрім керівництва ае-
роклубом, виконує обов'язки льотчика-
випробувача на Харківському авіаційно-
му заводі. 

Сергій Комін – один з тих працівників, 
без яких неможливо уявити діяльність цьо-
го закладу. Він народився і виріс за тисячі 
кілометрів від Слобожанщини – у Дагеста-
ні. Любов до неба і бажання підкорювати 
висоти теж приве-
ли юнака до Хар-
ківського вищого 
військового авіа-
ційного училища 
льотчиків. Перша 
спроба стати кур-
сантом виявилася 
невдалою. Та хло-
пець рук не опус-
тив і через рік до-
мігся свого.

По закінченні 
вишу лейтенан-
та Коміна як кра-

щого випускника залиши-
ли в стінах альма-матер. В 
якості льотчика-інструкто-
ра. Тут, у ХВВАУЛ, він прой-
шов шлях від льотчика-ін-
структора до начальника 
льотно-методичного відді-
лу університету. У 2008 році 
звільнився в запас. Звісно, 
що відразу постало питан-
ня працевлаштування. Ку-
ди міг податися полковник-
льотчик?

– Всі дороги вели до 
Харківського аероклубу, – 

напівжартома-напівсерйозно каже Сергій 
Гирейович. – Якщо ж говорити про оплату 
праці, то були і більш вигідні варіанти. Але 
я не жалкую про свій вибір: той, хто хоч 
раз піднявся в небо, вже не уявляє жит-
тя без нього...

У 2012 році полковник запасу Комин, як 
і Філатов, пройшов навчання у Центрі під-
готовки льотного складу при державному 
підприємтсві «Антонов». Тож сьогодні він, 
майстер вищого пілотажа, обіймає ще й 
посаду льотчика-випробувача.

Віктор Виходцев народився у перший 
післявоєнний рік. В Харкові. Закінчивши 
Кременчуцьке льотне училище, трива-
лий час літав на Ан-2. В небі Таджикиста-
ну. На початку 70-х років повернувся до 
рідного міста і працевлаштувався у міс-
цевому аероклубі. Посади обіймав різні: 
льотчика-інструктора на літаках Як-18А, 
Ан-2, на вертольотах Мі-1 і Мі-2, штурма-
на аероклубу і заступника начальника з 
льотної підготовки. Сьогодні Віктор Іва-

нович – начальник шта-
бу аероклубу.

Керівники, колеги 
відгукуються про вете-
рана з великою повагою, 
вважаючи, що він є асом 
своєї справи. І це дійсно 
так: Виходцев має наліт 
майже 8 тисяч годин, а 
також понад 20 років керує польотами. А 
ще Віктор Іванович – льотчик-інструктор 
авіації ТСО України 1-го класу, майсте спор-
ту з вертольотного спорту, суддя респу-
бліканської категорії з цього виду спорту, 
пілот 1-го класу Цивільної авіації і ветеран 
нашого Товариства.

– Я не уявляю свого життя поза небом, – 
зізнається Віктор Виходцев.

Подібної точки зору дотримується і 
Борис Куксов – його колишній однокаш-
ник по Кременчуцькому училищу. Окрім 
цього навчального закладу, він закінчив 
ще й Ленінградську академію цивільної 
авіації та Харківський юридичний інсти-
тут. А також опанував чимало повітряних 
суден:  Ан-2, Ан-24, Ан-26, гвинтокрили 
Мі-4, Мі-8, Ка-26 та інші. Має наліт на них 
понад 18 тисяч годин. А ще побував у різ-
них куточках світу, зокрема, в Арктиці.

Олексій Коно-
валов свій пер-
ший парашутний 
стрибок здійснив 
майже 30 років то-
му. А сьогодні він 
– командир пара-
шутної ланки, від-

повідальний за стан і укладку парашутів, 
підготовку парашутистів – початківців та 
спортсменів.

Ми розповіли лише про кількох пред-
ставників Харківського аероклубу, хоча, 
за словами його керівника, про кожного 
з них можна писати повісті. 

– Я щиро радий, що поруч зі мною пра-
цюють віддані авіації люди, – каже Філа-
тов. – Вони є справжніми патріотами на-
шого авіаклубу, Харкова і усієї України. 
Знаю, що ніколи і ні за яких обставин не 
підведуть!

Сьогодення харківських 
авіаторів

Під егідою Харківського аероклубу від-
буваються змагання з парашутного спор-
ту. Цього року – напередодні дня Неза-

лежності – 50 українських парашутистів 
побили рекорд десятирічної давності, ко-
ли команда парашутистів-спортсменів на 
висоті 5530 метрів, зібравши в повітрі фі-
гуру, протрималася 11 секунд. Тоді стри-
бок здійснювали на аеродромі в Гостомелі 
Київської області, а сама ця подія отри-
мала назву «Великі формації 50-Way». То-
му цього разу захід проходив під назвою 
«Назад в майбутнє 50-Way». Зауважимо, 
що встановити рекорд вдалося лише з 
шостої спроби, оскільки перші п'ять ви-
явилися невдалими. У цьому непересіч-
ному заході брали участь, окрім харків’ян, 
парашутисти з Києва, Дніпра, Одеси, Пол-
тави, Івано-Франківська, Запоріжжя та ін-
ших міст країни. 

Напередодні Дня Перемоги у Другій 
світовій війні на аеродромі клубу відбу-
лося авіашоу. У ньому взяли участь члени 
збірної команди України з аэробатики, 
переможці та призери чемпіонатів світу 
і Європи, майстри спорту міжнародного 
класу. Пілоти на спортивних літаках Як-
52, Як-55, Су-31м, Extra-300 , реактивних 
Л-29 і раритетному По-2 продемонстру-
вали фігури вищого пілотажу. При цьо-
му польоти супроводжувалися димами і 
музикою. Були також представлені соль-
ні виступи, фрістайл,  а також польоти 
двійкою і трійкою.

Протягом усього 2016 року у Харків-
ському аваційному клубі виконувались на-
вчально-тренувальні і ознайомлювальні 
польоти зі спортсменами-льотчиками на 
літаках Л-29, Ан-2, Як-52, Су-31, ХАЗ-30 та 
вертольоту Мі-2.

Останнім часом об'єми послуг, які авіа-
тори надавали сільськогосподарським під-
приємствам, дещо скоротилися. Та, попри 
цю обставину, керівництво клубу все ж зу-

Харківський аероклуб ім.В.Гризодубової є одним з найстаріших 
у нашій країні: він як відділення Всеросійського аероклубу був 
заснований ще  напередодні Першої світової війни  

ВИЩЕ УКРАЇНИ ТІЛЬКИ НЕБО. АЛЕ Й ВОНО УКРАЇНСЬКЕ...
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Коментар начальника управління авіації та 
авіаційних видів  спорту ТСО України Тетяни 
Михайлевич:

– Если бы мы спросили Сергея Николаевича Филатова, в чем 
секрет его жизненных успехов, наверное, он бы ответил: с дет-
ства хотел летать. Так могут сказать тысячи в нашей стране или 
даже миллионы, но не все стали летать, и далеко не обо всех 
можно написать: лучший начальник авиационного спортив-
ного клуба в нашем обществе, да и в Украине в ее новейшей 
истории. И это не просто слова. 

В 1993 году Сергей Николаевич окончил Харьковское 
высшее авиационное училище им. С.И.Грицевца. В то время 
авиация, особенно военная, «летала» – в большинстве случа-
ев – не поднимаясь с аэродромов. Только через 10 лет Сергей 
Николаевич вернется в авиацию, чтобы летать на всем, что ле-
тает: на вертолетах Ми-2 и АК1-3, Л-29 и Л-39, Як-18Т и Як-52, 
Ан-2, ХАЗ-30, Т-10 и т.д., и, наконец, на восстановленном По-2, 
«расчалками звеня».

В апреле 2007 года он был назначен начальником Харьков-
ского аэроклуба им. В.С.Гризодубовой. Подготовка спортсме-
нов на вертолетах и пилотажных самолетах, подготовка па-
рашютистов и установление рекордов, проведение сорев-
нований по вертолетному, парашютному и авиамодельному 
спорту, авиационные праздники, первоначальная летная по-
дготовка курсантов Харьковского национального университета 
Воздушных Сил Украины им.И.Кожедуба (ХНУПС), подготовка 
пилотов гражданской авиации, авиационные работы в народ-
ном хозяйстве Украины и МУЗЕЙ АВИАЦИИ на аэродроме. Что 
еще идет в зачет работы начальника клуба? Конечно, беско-
нечная хозяйственная деятельность на аэродроме «Коротыч». 

Он – директор авиакомпании, создатель, вдохновитель и 
ведущий пилотажной группы в составе 4-х самолетов Л-29, 
летчик-испытатель, летчик-инструктор, обучающий курсантов 
ХНУПС, пилот самолета Ан-2, летающий на десантирование па-
рашютистов. Только в 2016 году его налет на самолетах Л-29, 
Як-18Т, Ан-2 и ХАЗ-30 составил 469 часов. 

Музей авиации на аэродроме Коротич, который только в 
2016 году посетили более 50000 человек, постоянная забота 
и любовь его создателя. История клуба, дата основания кото-
рого 1 января 1925 года, всегда важна для Сергея. Мы все пи-
шем свою историю, но нельзя забывать и о предшественниках. 

Может быть потому, что ему самому, военному курсанту, в 
юности не удалось много полетать, так настойчиво заботится 
Филатов о подготовке курсантов ХУПС им. И.Кожедуба. Если 
молодой человек решил связать свою жизнь с авиацией, он 
должен летать как можно больше, чтобы почувствовать само-
лет. А как это сделать с наименьшими затратами? Конечно, на-
чав летное обучение на небольшом поршневом самолете. Весь 
авиационный опыт держав – лидеров мировой авиации – гово-
рит о том, что все лучшие летчики начинали свой путь с малой 
авиации: с легких самолетов и планеров.

Незабываемые для любителей авиации осенние авиасалоны 
«Авиасвит-ХХI» в Гостомеле! В 2010 и 2012 г.г. украшением са-
лонов стала пилотажная группа из 3-х, потом 4-х самолетов 
Л-29 из Харькова. Как собирались самолеты, как восстанав-
ливались и готовились, это отдельная история, которую Фи-
латов знает досконально, потому что сам был у ее истоков. 
Сейчас пилотажная группа самолетов Л-29 каждый год задей-
ствована в проведении авиационных праздников. Известно, 
что групповой пилотаж – самая сложная программа авиаци-
онной подготовки. 

Заслуга Филатова и в том, что он сохранил теперь уже 
единственный клуб в ОСО Украины, где летают на вертолетах. 
Вертолеты Ми-2, затратные в эксплуатации, остались и сейчас 
продолжают нести свою вахту в деле подготовки курсантов 
и полетах на чемпионатах Украины по вертолетному спорту.

Парашютисты Харькова известны во всем мире, они – 
участники мировых рекордов в классе «Большие формации», 
чемпионы Украины, многие из них стали мастерами спорта 
международного класса. Последнее достижение этого года – 
рекорд Украины по групповой акробатике в классе «Большие 
формации с перестроениями – 50 человек», который был уста-
новлен на аэродроме «Коротыч» 21 августа этого года.

Всем, чем живет аэроклуб: полетами, прыжками с парашю-
том, соревнованиями, музеем, – руководит начальник. И у Фи-
латова хватает энергии, сил, здоровья, в конце концов, на ре-
шение множества задач, стоящих перед аэроклубом. А еще 
он – хороший семьянин и отец трех детей.

Счастлив тот, кто правильно выбрал свое жизненное попри-
ще, кто влюблен в свое дело, кого по жизни ведет мечта, и кто, 
после достижения успеха, идет к новой цели.

Пусть она будет всегда перед Вами, Сергей Николаевич. 
Успехов Вам и Вашему аэроклубу, новых достижений и побед!

міло укласти угоди про надання поді-
бних послуг, що, звісно, не могло не по-
значитись на фінансово-економічному 
становищі клубу.

Задля популяризації авіаційних ви-
дів спорту і військово-патріотичного 
виховання підростаючого покоління, 
тут організовуються заходи з виконан-
ням показових польотів і парашутних 
стрибків. Їх учасниками стали майже 4 
тисяч людей.

Його працівники проводять екскурсії 
на музейну стоянку військової авіаційної 
техніки на аеродромі «Коротич». З нею уже 
познайомились десятки тисяч школярів і 
жителів Слобожанщини.

Труднощі, які переживає все наше обо-
ронне Товариство, не обійшли і Харків-
ський авіаційний клуб. Проте, як бачимо, 
життя тут все ж не завмерло. До активів 
керівників ХАК можна віднести і той факт, 
що протягом усього поточного року тут 
реалізовувалася теоретична і практична 
підготовка льотчиків-спортсменів. Напри-
клад, на літаках ХАЗ-30 навчено 5 льотчи-
ків-інструкторів і 8 спортсменв-льотчиків. 
Загальний наліт склав 100 годин, а серед-
ній – на одного спортсмена – становив по-
над 21 годину.

З особливою гордістю Сергій Філатов 
розповідає про свою причетність до підго-
товки майбутньої еліти Українського вій-
ська – курсантів Харківського університе-
ту Повітряних Сил Збройних Сил України.

– Цього року, у порівнянні з попередні-
ми роками, початкова льотна підготовка 
майбутніх військових льотчиків відбувала-
ся більш інтенсивно, – каже він. – Навчан-
ня пройшли 26 юнаків, а їхній загальний 
наліт склав 1 215 годин. Якщо говорити 
про те, скільки провів на ХАЗ-30 кожен 
курсант, то це – у середньому – 46 годин. 
З нашими інструкторами хлопці здійсню-
вали самостійні польоти в зону і по колу, 
контрольні польоти по маршруту, а також 
контрольні польоти парою по маршруту 
і в зону на простий пілотаж. Якщо ж го-
ворити загалом про участь Харківського 
аероклубу у підготовці військових льот-

чиків, то, починаючи 
з 2003 року, тут допо-
могли стати на крило 
більш як 200 авіаторам-
початківцям!

– Навіть коли впер-
ше піднявся у небо, то 

ніякого страху не було. А все тому, що по-
руч знаходився досвідчений інструктор. 
Його впевненість передалася і мені.

– Зважаючи на близьке спілкування з 
інструкторами і польоти під їхнім керів-
ництвом, можу сказати, що тут працюють 
справжні аси своєї спави.

Так відгукуються про своє навчання в 
аероклубу майбутні військові льотчики.

Не забувають тут і про спорт. За сло-
вами Сергія Миколайовича, представни-
ки клубу виступали на етапах Кубку сві-
ту, які проходили в Білорусії, Австралії, а 
також чемпіонаті Європи – у Македонії. 
Виступали і на чемпіонатах України. Хар-
ківські спортсмени С. Узких, О. Осовик, 
А. Голубєв, Ю. Бондаренко, С. Лернер та 
їхні колеги посіли на них призові місця. 
Свідченням того, що спортивній роботі 
приділяється багато уваги, є і той факт, 
що лише у 2016 році два спортсмени ста-
ли майстрами спорту міжнародного кла-
су, 4  – майстрами 
спорту України, а 
5 – кандидатами в 
майстри спорту.

ХАК є також лі-
дером і у верто-
льотному, пара-
шутному та авіамо-
дельному спорті: по 
цим видам сьогодні 
проводяться всеу-
країнські змаган-
ня. Торік, напри-
клад, на відкритих 
обласних змаган-

нях виступали спортсмени з Казахстана, 
Росії та Білорусі.

Збірна юнацька команда України з авіа-
модельного спорту, яку очолює Валентин 
Мозирський, цього року на чемпіонаті світу 
по вільнолітаючим моделям посіла 1 місце. 
Заслужені майстри спорту Юрій Бондаренко 

і Семен Лернер – 
дворазові чемпі-
они світу, Євро-
пи, неодноразо-
во завойовували 
Кубок світу у кла-
сі кордових го-
ночних моделей. 
Майстер спорту 
міжнародного 
класу Юрій Чай-
ка – призер чем-
піонату світу. Мо-
лодь, яка захо-
плюється цими 
ж видами спор-
ту, намагається 

наслідувати цих іменитих спортсменів.
На базі Харківського авіаційного клу-

бу проходять парашутно-десантну підго-
товку курсанти університету повітряних 
сил, Академії Національної гвардії, а та-
кож Східного територіального управління 
НГУ. Причому за рахунок клубу. Так, про-
тягом останніх 3 років майбутні льотчики 
та особовий склад двох військових час-
тин Збройних Сил України, авіаескадрильї 
Державної прикордонної служби, спецпі-
дрозділу СБУ «Альфа», а також роти осо-
бливого призначення МВС України здій-
снили понад 2 400 стрибків.

Тут також підготовлено близько 10 ти-
сяч  парашутистів різних категорій, тре-
нуються парашутисти – учасники збірної 
України з парашутного спорту. Зокре-
ма, К. Курашов, П. Рижило, Л. Тремасов, 
О. Бондарчук, О. Шаповалов та інші.

   Сергій ЗЯТЬЄВ
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«СПОРТ – 
ЦЕ НЕ ЛИШЕ ЗАХОПЛЕННЯ, А Й СТИЛЬ ЖИТТЯ»
2016 рік видався щедрим на спортивні заходи, у яких, не зважаючи на фінансові труднощі, взяли участь 
спортсмени та команди нашого Товариства. Загалом вихованці ТСО України вибороли на міжнародних 
змаганнях 220 медалей (84 – золоті, 74 – срібні, 62 – бронзові). 88 з них – нагороди вищого рівня, які здобуті на 
чемпіонатах світу.  ЧЕМПІОНАМИ СВІТУ цього року стали авіамоделісти – Ілля Редюк з Київської області, 
Євген Савенко з Луганської, Дмитро Мерзляков зі Львівської, Шолом Микита з Чернігівської;  автомоделісти 
– Андрій Якимів з Тернопільської області та Андрій Смольников зі Львівської; судомоделісти – Юрій 
Зеленов з Миколаївської області та Олександр Осташевський з Хмельницької; радіоспортсмени – Лучана 
Науменко з Донецької області, кияни Микола Іванчихін, Віктор Коршунов, Юрій Давиденко та Федір 
Карпович; спортсмени з підводного спорту – кияни Артем Тихомиров та Олексій Захаров. Командні 
перемоги на чемпіонатах світу та Європи здобули: автомоделісти, ракетомоделісти, авіамоделісти, 
радіоспортсмени та підводники. Вселяє надію на подальший розвиток технічних та прикладних видів 
спорту в Україні той факт, що молодь виборола 66 медалей з 220.    
Ми звернулись до відомих спортсменів і тренерів Товариства з проханням розповісти про себе, про 
обраний ними вид спорту, про своїх друзів та колег.

Андрій Якимів, майстер спорту 
міжнародного класу, м. Тернопіль

– Народився я і виріс у Тернополі, де 
проживаю і сьогодні. Перше знайом-
ство з автомодельним спортом відбуло-
ся в 1990 році, коли на урок трудового 
навчання прийшов Леонід Миколайо-
вич Шило. Він працював бухгалтером 
на одному з підприємств і вів гурток. 
Пам'ятаю, як він показав нам свої моде-
лі, почав розповідати як  швидко  вони 
можуть їздити. Саме в ті хвилини у мене 
і з'явилося палке бажання зайнятись ав-
томоделізмом.

Заняття, які вів Леонід Миколайович, 
проходили в нашій  школі, в майстерні по 
металу, двічі на тиждень. Разом зі мною 
їх відвідували й інші школярі. Я не про-
пускав жодного заняття. А за кілька  міся-
ців  зробив  модель.  Перші  змагання,  на 
які  нас  повіз   тренер, проходили в міс-
ті Стрий, що у Львівській області, того 
ж  1990 року.  Моя  модель  ще  не бу-

ла закінчена, тому я 
виступав   на іншій – 
аеромобілі з дизель-
ним  двигунчиком МК-
17 1,5см3. Проїхав   зі 
швидкістю 115 кіломе-
трів на годину і посів,  
здається, 5 місце, ви-
конавши норматив  2 
розряду. Наша коман-
да тоді зайняла перше 
командне місце. 

В ж е    н а    н о -
вій   моделі   аеромобіля,   з   дви-
г уном КМ Д 2,5 ,  я  завойовував 
традиційно перші місця на обласних зма-
ганнях, іноді входив у трійку переможців 
на  всеукраїнських  і відкритих чемпіона-
тах  інших  областей.  Побував на змаган-
нях у Стрию, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Ки-
єві. Виступав у класах АМ-1, АМ-2, Е-1, Е-2. 
Навчаючись  в  11  класі, на Кубку імені 
В.Бойка у Вінниці виконав норматив 1-го 
розряду у класі Е-1. Після закінчення шко-
ли залишив спорт, оскільки став студен-
том Тернопільського політехнічного ін-
ституту і мої пріоритети дещо змінились. 
Потім одруження, діти, робота... 

Лише  в 2013 році  повернувся в спорт. 
Робив моделі, вдосконалював  їх  від  зма-
гань  до  змагань,  результати  росли як 
на дріжджах. Сьогодні виступаю у двох 
класах: Е-1 (1,5см3) і Е-3 (3,5см3). Вико-
нав   норматив майстра  спорту міжна-
родного класу, встановив кілька рекор-
дів України в обох класах. 2016 року став 

чемпіоном світу та Європи в класі   Е-1 
(261,608км/год) і віце-чемпіоном в Е-3 
(291,448км/год). Приніс команді 700 очок 
з 1855,   здобутих всією збірною  Укра-
їни. Вперше  в історії ми стали чемпіо-
ном  світу  та Європи і володарем кубка 
Європи. Я виграв в цьому ж році кубок 
Великого Шолому (Grand Slam) в обох 
класах, за що отримав в подарунок  два 
квитки в  Австралію – на змагання у Сід-
неї і Брісбені. Того  ж  року  пішов  пра-
цювати   в Тернопільський   обласний 
комунальний центр науково-технічної 
творчості школярів та учнівської  молоді 
(ТОКЦНТТШУМ)   керівником  гуртка авто-
моделювання. На жаль, стан цього ціка-
вого виду спорту  в нашій області і взагалі 
в Україні вкрай незадовільний: може так 
статись, що наше покоління нікому буде 
замінити в найближчому майбутньому.

Проте, я все ж сподіваюся, що ситуа-
ція покращиться. Головне, щоб спортсме-
ни-автомоделісти пропагували цей вид 
спорту, передавали сьогоднішнім хлоп-
чакам свій досвід. Сьогодні я і мої друзі 
активно готуємось до чемпіонату Євро-
пи 2017 року, який проходитиме у Стрию. 
Сподіваємось гарно виступити, але на 
все, як мовиться, воля Божа…

Моя молодша донька Анна, спосте-
рігаючи як я чаклую над моделями, не-
щодавно заявила, що теж займатиметь-
ся автомодельним спортом. Якщо і на-
далі проявлятиме інтерес до цього виду 
спорту, то я не проти: буде в сім’ї ще один 
чемпіон…

Алла Шляховская,
Заслуженный тренер Украины       

– Я родилась в Севастополе,  где 
проходил службу мой отец –офицер 
Военно-Морского Флота, капитан 1 
ранга. В этом прекрасном городе про-
шло мое детство. Но в 1970 году отца 
перевели для прохождения дальней-
шей службы в Киевское высшее воен-
но-морское училище, преподавате-
лем. Естественно, что вместе с ним и 
вся наша семья  перебралась в столи-
цу Украины. Родители хотели, чтобы 
я занималась спортом. Папа как на-
стоящий моряк желал, чтобы он был 
водным. Так я стала  посещать занятия 
в бассейне «Вулкан». 

В воде я чувствовала себя как в род-
ной стихии и очень огорчалась, когда за-
нятия заканчивались. Первым моим тре-
нером была Вера Ильинична – к большо-
му сожалению, запамятовала фамилию 
этого прекрасного педагога, которому я 
многим обязана.

В 1972 году перешла на плавание в лас-
тах к тренеру Голубову Борису Анатолье-
вичу – тоже прекрасному человеку и вели-
колепному спортсмену. Вскоре под его ру-
ководством  выполнила норматив мастера 
спорта СССР, была призером чемпионата Со-
ветского Союза и   многих международных 
соревнований на Кубок дружбы.

В 1979 году поступила во Львовский 
институт физической культуры и спор-
та, но в силу определенных обстоя-
тельств вынуждена была перевестись в 
аналогичный в Киеве. Получив диплом,  
трудовой путь начала в одной их киевских 
школ. Учителем  физической культуры. Но 
в 1994 году меня пригласили работать 
тренером по плаванию в ластах в специ-
ализированную детско-юношескую спор-
тивно-техническую школу водных видов 
спорта (СДЮСТШ ВВС), которую возглав-
лял Берман Захар Наумович. Именно он 
дал мне путевку в жизнь как тренера, уви-
дев во мне не только спортивные, но и пе-
дагогические задатки.  

Мой первый набор детей был из 
школы, в которой я работала учителем. 
Именно эти ребятишки и стали моими 
первыми мастерами спорта международ-
ного класса: Евгений Шандыга, Виталий 
Плодистый  – чемпионы мира по мара-
фону,  первый чемпион Европы на 20км 
(марафон) Алексей Алешков и, конечно 
же, моя дочь Ольга. Она – чемпионка ми-
ра и Европы по марафону и в бассейне, 
призерка Всемирных игр (2009 и 2013г.г.), 
Заслуженный мастер спорта.Она также 

является неоднократной рекордсменкой 
Украины на дистанциях 200, 400 метров. 
Оля, единственная из женщин в Украине, 
имеет результат на 200 м. 1.29.65. Пока 
подобными рекордами в нашей стране 
никто не может похвастаться.

После моего первого набора пришли 
и другие дети, которые на сегодня уже 
подросли и достойно занимают место в 
сборной команде Украины. Это, в част-
ности, мастер спорта международного 
класс, чемпион и призер чемпионатов 
мира и Европы Жукова Светлана, мас-
тера спорта, чемпионы мира Иванова 
Анастасия, Алексей Захаров, призер чем-
пионата мира Сущенко Виталий. Все они 
еще очень молодые спортсмены, и у них 
большое спортивное будущее.

Сегодня я тренирую и детей (возраст 
до 12 лет), и взрослых спортсменов, 
которые выступают на международной 
арене. В ближайшее время нам предсто-
ит бороться на этапах Кубка мира, чем-
пионатах мира и Европы среди юношей 
и взрослых. Мы усиленно готовимся к 
предстоящим поединкам и делаем все 
возможное, чтобы достойно выступить.

Все мои спортсмены выросли в нашем 
бассейне ДПС, где директором является 
Адамский Виктор Николаевич. Благода-
ря этому энергичному человеку, многие 
могут  не только заниматься любимым 
делом, но и достойно защищать спор-
тивную честь Украинского государства 
на престижных международных сорев-
нованиях.

Александр Золотов,
капитан национальной сборной 

Украины по подводному плаванию
– Я  родился в Азербайджане.  В 1975 

году наша семья переехала в Украину, 
выбрав местом жительства город Се-
веродонецк. С  8 лет начал заниматься  
спортом – футболом,  легкой атлетикой,  
спортивным  ориентированием. Когда 
исполнилось 10 лет, сосредоточился 
на подводном спорте –  в СДЮСТШ ВВС 
«Садко». 

Начиная с 1988 года, был членом 
сборной  команды Луганской области, 
принимал  участие во всеукраинских и  
всесоюзных соревнованиях. В 1989 го-
ду, когда исполнилось 15 лет, выполнил  
норматив мастера спорта СССР. С 1990-
го  участвовал в этапах Кубка мира по 
подводному ориентированию, которые 
проходили в Австрии, Венгрии, Югосла-

вии, Германии как полноправный член 
«взрослой» сборной  команды Украины 
по подводному ориентированию.

В 1992 году был призван в ряды 
Вооруженных Сил Украины. С 1992 
по1996-й  проходил срочную  и свер-
хсрочную   службу в спортивной роте 
44 спортивного клуба  Черноморского  
флота, в ее составе выступал на мно-
гих соревнованиях. Начиная с 1998 го-
да защищаю спортивную честь Укра-
инского государства в составе нацио-
нальной сборной,  выполнил норматив 
мастера спорта международного класса 
в 1999 году. 

На сегодняшний день  явля-
юсь 17-кратным чемпионом мира 
и 16-кратным чемпионом Европы, 
6-кратным обладателем Кубка мира в 
общем зачете по подводному ориенти-
рованию. В 2003 году удостоен почетно-

го  звания «Заслуженный мастер спорта 
Украины», на протяжении многих лет 
был  лучшим  спортсменом Украины по 
подводному спорту. С 1996 – капитан 
национальной сборной Украины по по-
дводному ориентированию.

Наша гордість
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В  2004 году получил диплом  бакалав-
ра  Славянского  Государственного Уни-
верситета факультета психологии и рабо-
таю старшим тренером-преподавателем 
СДЮСТШ ВВС «Садко». 

У меня вся семья спортивная. Же-
на Ирина – мастер спорта СССР по по-
дводному спорту, неоднократная чем-
пионка Украины, чемпионка СССР и 
Спартакиады народов СССР 1991 го-

да. Сын Евгений, 1996 года рожде-
ния,  мастер спорта международно-
го класса Украины. На сегодня Женя – 
четырехкратный чемпион Европы по 
подводному ориентированию, призер 
чемпионатов мира 2011, 2013 и 2015 го-
дов, чемпион мира-2011 и Европы-2012 
среди юношей по плаванию в ластах, ре-
кордсмен Украины.

Несколько слов о подводном ориен-
тировании в Украине в настоящее время.  
Из-за аннексии Крыма мы потеряли на-
шу основную тренировочную  базу в Се-
вастополе, где проходила вся подготовка 
сборной  Украины. Хоть и с большим тру-
дом, но благодаря Сергею Валериановичу 
Василенко (тренеру из Харькова) нашли 
ей замену: Печенежское водохранили-
ще возле Харькова, где готовимся сами 
и готовим молодое поколение ориенти-
ровщиков. 

В этом году трое моих воспитанни-
ков защищали честь сборной Украины 
на чемпионате мира по плаванию в лас-
тах в Греции (это МСМК Левин Денис, Рез-
ник Валентина и Золотов Евгений). Ва-
лентина завоевала бронзовую медаль в 
эстафете 4 по 200 м и 6 место в эстафете 
4 по 100, обеспечив лицензию для сбор-
ной Украины на Всемирные игры-2017. А 
на юношеском чемпионате мира-2016 по 
плаванию в ластах во Франции она за-
воевала 2 «серебра», также в эстафетах. 
Евгений стал обладателем трех золотых 
медалей на чемпионате Европы-2016 по 
подводному ориентированию, который 
проходил в Германии.

Кроме этих (взрослых) спортсменов у 
меня есть еще группа молодых спортсме-
нов. Они уже дают о себе знать новыми 
рекордами. Правда,  пока только на укра-
инской арене…

Сергій Деміденко, президент Федерації 
судомодельного спорту України

– Я, народившись в сім’ї військового мо-
ряка, не міг, мабуть,  обрати інший вид спор-
ту, окрім  судомоделювання. Ну а якщо сер-
йозно, то перше моє знайомство з ним відбу-
лося у 12-річному віці, у Київському Будинку 
піонерів, де працював судомодельний гур-
ток і до якого я записався. І досі пам’ятаю 
його керівника – Віктора П’ясецького, який 
виховав багато іменитих спортсменів і до 
нас, своїх підопічних, ставився як до синів…

Після школи я навчався у річковому 
технікумі, Севастопольському вищому вій-

ськово-морському інженерному училищі.  
Проте свого захоплення і там не полишав, 
виступаючи як на міських, так і республі-
канських змаганнях. У 1969 році я закінчив 
СВВМІУ і відбув для проходження подаль-
шої служби на Північний флот, де прослу-
жив 23 роки  на підводних човнах. В оке-
ані ми проводили по кілька місяців, і я з 
великим нетерпінням чекав повернення 
на берег. І не лише тому, що сумувв за ді-
тьми і дружиною: хотілося якомога скорі-
ше зайнятись улюбленою справою – ви-
готовленням моделей, їх випробуванням.

Після розпаду Радянського Союзу  
звільнився в запас і переїхав до України – 
на рідну землю. Якось потрапив до Фе-
дерації судомоделізму і судомодельного 
спорту. Там мені запропонували… очо-
лити її!... Пропозиція мене приголомши-
ла, але я, після недовгих роздумів, все ж 
погодився. Відтоді промайнуло майже 25 
років. Що можу сказати про сьогоднішній 
день Федерації? Проблем вистачає, і ми 
вже звиклися з цим. Та рук не опускаємо. 
Розуміючи, що окрім нас самих наші про-
блеми нікому не цікаві. Хоча б тому, що в 
країні вистачає більш серйозних, напри-

клад, тліюча російська агресія. Та все ж 
хотілось би сподіватись бодай на яку до-
помогу держави.

Окрім того, що я очолюю Федерацію су-
домодельного спорту, ще й працюю тре-
нером-викладачем Київського міського 
спортивно-технічного клубу. На нашому 
рахунку чимало перемог. Як на тих зма-
ганнях, що відбуваються в Україні, так і на 
міжнародних. Наведу такий факт: протя-
гом останніх 5 років ми завоювали понад 
150 медалей!

Про те, хто кращий спортсмен, а хто 
гірший, не говоритиму: вони для мене всі 
найкращі, незважаючи на спортивні здо-
бутки. Адже ці люди є справжніми ентузі-
астами, фанатами – у кращому розумінні 
цього слова – судомоделювання, витра-
чаючи на виготовлення моделей, участь 
в змаганнях чималі кошти.

Наступний, 2017 рік, буде напруженим. 
Адже передбачається проведення як все-
українських чемпіонатів і Кубків, так і між-
народних: всього має відбутись 30 зма-
гань судомоделістів різного рівня. Отже, 
потрібно добре підготуватись до них, що 
ми й робимо.

Євген Яковлєв,
багаторазовий чемпіон світу і Європи з 
підводного плавання,  заслужений тре-
нер України

– Коли мені виповнилося 7 років,  бать-
ко, на той час старший тренер збірної 
України з велоспорту,  привів мене у Ки-
ївський палац підводного плавання ДТСА-
АФ Української РСР. Сталося це  у 1975 ро-
ці. Я, відверто кажучи, хотів займатися ве-
лоспортом, але сталося те, що сталося…

Перший серйозний успіх прийшов до 
мене  у 1984 році, на чемпіонаті Радянсько-
го Союзу, коли мені тільки-но виповнилося 
17 років. Тоді я побив світовий рекорд се-
ред юнаків на дистанції 1 500 і 800 метрів. 
Радощам не було меж!..

Повернувшись до Києва, став ще з біль-
шим завзяттям тренуватись.  Дуже вдяч-
ний своєму батькові, який вчив мене ні-
коли не пасувати перед труднощами, за-
вжди йти до наміченої цілі, уміти тримати 
удар і не панікувати при поразках, без яких 
спорт практично неможливий.

Після школи я став курсантом Київсько-
го вищого військово-морського училища, 
але занять спортом не полишав. Взагалі я 
плавав до  2003-го року – 28 років був у ве-
ликому спорті. У 1997-му став чемпіоном 
світу, у 2000-му – чемпіоном Європи. Мож-

ливо, здамся нескромним, але і як тренер, 
вважаю, теж відбувся. Адже  підготував  10 
Заслужених майстрів спорту, мої вихован-
ці часто перемагають на престижних зма-
ганнях як в Україні, так і на міжнародних. Я 
пишаюся, що допоміг Ігорю Сороці, Дми-
тру Сидоренку, Юлі Семенченко, Дмитру 
Артемчуку та багатьом іншим досягти зна-
чних висот у підводному плаванні.

Коли четверо моїх учнів стали чемпіо-
нами Всесвітніх ігор, я думав  закінчува-
ти зі спортом, вважаючи, що це  та «сте-
ля», вище якої не стрибнути. Але потім 
з’явилися нові дітки, почали розвивати-
ся, попливли – я зрозумів, що це вже, на-
певно, до кінця життя. Сьогодні я очолюю 
дитячо-юнацьку спортивну школу «Аква-
лідер», команда якої стала переможцем 
на клубному Кубку світу 2013, 2014 і 2015 
років. На даний момент готую програму 
на 2017-й рік – хочу перемогти ще раз! І 
бачу вже ту команду, яка здатна дати кра-
їні чемпіонський результат..

Плавання в ластах, можна сказати, наш 
національний вид спорту, і дуже б хотіло-
ся, аби ми його зберегли. Зародився він в 
СРСР у 70-х роках ХХ століття, і саме пред-
ставники радянських республік – України, 
Росії – завжди були законодавцями мод у 
плаванні в ластах. Хоча сьогодні географія 

нашого виду спорту розширилася і охо-
пила увесь світ: на найбільших змаганнях 
перемагають і азіати (не тільки китайці чи 
корейці, але і спортсмени, приміром, з Ін-
донезії), і представники Латинської Амери-
ки. Звідки у них такий прогрес? Очевидно 
– там значно кращі умови для підготовки. 
Кажу це, поклавши руку на серце. Отже, 
і нам потрібно покращувати умови для 
тренувань спортсменів, більше заохочу-
вати їх за перемоги. Така практика існує 
в усьому світі.

Кожна наша перемога, вважаю, додає 
авторитету і Українській державі. Принай-
мні у спортивному світі. І це, як на мене, 
вже дуже добре.

Анастасія Антоняк, Заслужений май-
стер спорту України, багаторазова чем-
піонка Європи та світу

Тим, що я займаюсь плаванням в лас-
тах, зобов’язана своїм батькам – Евеліні 
Олексіївні та Володимиру Павловичу, а та-
кож  моїй бабусі – Раїсі Іванівні. Адже саме 
вони привели мене, 6-річну дівчинку, до 
Палацу підводного плавання ТСО Украї-
ни. Пам’ятаю, перед цим поцікавились чи 
хочу навчитись добре плавати. Я ствердно 
кивнула головою…

Як потім зізнався тато, він не сподівав-
ся, що з мене, тоді маленької дівчинки, з 

часом вийде спортсменка, досягненнями 
якої і він, і мати неабияк пишатимуться. 
Але сталося те, що сталося...

Спочатку  ходила на класичне плаван-
ня. Першими тренерами в мене були Ма-
йя Щедракова  та Олексій Соколов. Вже 
з перших днів занять зрозуміла, що вода 
і я – найкращі друзі … З 2010 року мною 
почав опікуватись Заслужений тренер 
України, майстер спорту  міжнародного 
класу, багаторазовий чемпіон Європи і 
світу  Олексій Альошков. Спочатку висту-
пала на першостях Києва та чемпіонатах 
України, а коли підросла, то і на міжна-
родних змаганнях. За кордон вперше по-
трапила у 2010 році – на чемпіонат світу 
серед юніорів, де посіла 2 і 3 місця в еста-
фетах «4 по 100» і «4 по 200». Наступного 
року на аналогічних змаганнях, які про-
ходили в Польщі, на особистій дистанції 
200 метрів була першою.

З упевненістю можу сказати, що мені 
неабияк поталанило з тренером. Так, він 
вимогливий, інколи непоступливий у своїх 
рішеннях. Але, разом з тим, це напрочуд 
доброзичлива людина, досвідчений фа-
хівець, у якого гріх не повчитись «прему-
дростям» підводного плавання, з ним лег-
ко не лише тренуватись, а й спілкуватись 
поза басейном. Саме під керівництвом 
свого наставника я  досягла певних успі-
хів, зокрема, отримала звання Заслуже-
ного майстра спорту України, увійшла до 
складу збірної України, стала двократною 
чемпіонкою світу і  багатократною чемпі-
онкою Європи, встановивши 2 світових ре-

корди. Я також багаторазова чемпіонка і 
рекордсменка України. 

У 2015 році брала участь у Перших Єв-
ропейських іграх, які проходили  в Баку, 
столиці  Азербайджану, де здобула дру-
ге місце.  Була учасницею і  IX Всесвітніх 
ігор, які відбулися у місті Калі, Колумбія. 
Там я  завоювала срібну медаль. Зараз ін-
тенсивно готуюсь до Х Всесвітніх ігор, які 
проходитимуть у польському місті Вроц-
лаві влітку 2017 року, а також до Кубків, які 
очікуються найближчим часом. 

Я захоплюсь підводним плаванням!  
Цей вид спорту по-особливому краси-
вий! Дуже видовищний, швидкий та ди-
намічний!  Мої «коронні» дистанції – 100, 
200 та 400 метрів. Скажу чесно: наш вид 
спорту забирає багато часу, сил і енергії, 
часто змушена відмовлятися від багатьох 
приємних речей. Адже для нас, спортсме-
нів, головне – досягнення! Тому  без тре-
нування не буває і дня! Інколи доводиться 
пропливати 5-6, а то й всі 8 кілометрів. Це, 
звісно, трохи виснажує. Але ще не було у 
моєму житті і дня, аби я пожалкувала, що 
батьки привели мене колись до Палацу 
підводного спорту ТСО України.

 І, насамкінець, ось про що хочу сказати. 
Мій дідусь, Олексій Григорович, займався 
боротьбою, мав багато нагород. Мені зда-
ється, що це від нього передалася мені 
жага до перемог, намагання завжди бути 
першою. І в спорті, і в житті.

Незважаючи на всі титули, які я маю, 
все ж сподіваюся, що головні мої пере-
моги попереду.



У    2000 році Кабінет Міністрів 
Ук р а ї н и  з а т в е р д и в  п о л о -
ж е н н я  п р о  д о п р и з о в н у 
підготовку, а Київська міська 

рада прийняла цільову Програму, яка 
передбачає поліпшення підготовки 
юнаків до армійської служби, військово-
патріотичного виховання молоді. Та ви-
конувалася вона досить мляво, особливо 
у навчальних закладах міста. На початку 
2015 року нове керівництво столичної 
оборонної організації вирішило пожва-
вити цю роботу.

– Нам вдалося у досить стислі строки 
налагодити співпрацю з керівництвом  Де-
партаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Київської міської державної адміністрації, 
військовим комісаром Києва полковни-
ком Валентином Кожухівським та іншими 
відповідальними посадовцями, – розпові-
дає Сергій Соловей. – Сьогодні реалізуємо 
кілька спільних проектів. 

 «День в Українській армії» – один з 
них. Для того, щоб його «запустити», до-

велося звертатися  
за підтримкою до 
начальника  Гене-
рального штабу ЗС 
України генерала 
армії України Вікто-
ра Муженка. Проа-
налізувавши  наші 
пропозиції,   він пі-
шов  назустріч, за-
явивши, що це тіль-
ки на користь як 

армії, так і суспільству.  
– Проводиться він на базі військових 

частин, зокрема, 101-ї бригади охорони Ге-
нерального штабу ЗС України, – продовжує 
Сергій Володимирович. –  У поточному році 
вже відбулося близько 20  таких Днів, а їх 
учасниками стали кілька сотень юнаків та 
дівчат –  насамперед учнів  професійно-тех-
нічних навчальних закладів міста Києва. Во-
ни ознайомлюються з азами військово-ін-
женерної та військово-медичної підготовки, 
змагаються у стрільбі  зі  справжнього бо-
йового автомата АК-74. А також проходять 
тест на фізичну витривалість, долаючи сму-
гу перешкод, підтягуючись на перекладині 
і метаючи гранати. Про серйозність цих за-
нять свідчить хоча б той факт, що за кожне з 
них, зважаючи на профіль, відповідальним 
є один із заступників командира бригади.

«Снайпер столиці» – ще один з проектів, 
який  охоплює чимало київської юні. Хлоп-
чаки і дівчата вчаться споряджати магазин 
автомата Калашникова, стріляють з нього, 
при чому за програмою вогневої підго-

товки Збройних Сил України. Організато-
рами цього військово-патріотичного  за-
ходу є Департамент освіти і науки, молоді 
та спорту Київської міської державної ад-
міністрації, столичне Товариство сприян-
ня обороні України, Київський міський вій-
ськовий комісаріат, командування частини 
Національної гвардії України,  осередки 
громадських організацій і рухів. Перемож-
ці та призери цих та інших подібних зма-
гань  нагороджуються кубками, медалями, 
дипломами і грамотами міської організації 
ТСО України.

До речі, нещодавно у розташуванні 1-ї 
бригади оперативного призначення Наці-
ональної гвардії відбувся фінальний етап 
міських військово-спортивних змагань з 
вогневої підготовки. Їх учасники здавали 
тестові завдання з вогневої підготовки за 
програмою навчального предмету «Захист 
Вітчизни», змагались у швидкісному розби-
ранні та збиранні автомата Калашникова. 
По їх завершенні скуштували гвардійсько-
го борщу у солдатській їдальні та перегля-
нули документальний фільм про будні цієї 
частини. Потрібно сказати, що зустріли тут 
підлітків досить привітно, організувавши 
їм перед початком змагань екскурсію – з 
відвідуванням парку техніки, мобільного 
інформаційного центру з друкарнею та агі-
таційної групи щодо пропагування служ-
би в Національній гвардії за контрактом, 
інших об'єктів. Чи не найбільше молодих 
людей зацікавили новітні зразки військо-
вої техніки і розповіді гвардійців про їхню 
участь в антитерористичній операції. За 

словами командира полковника Володи-
мира Мусієнка,  подібні заходи сприяють 
реалізації гасла «Народ і армія єдині», яке 
ще недавно викликало у багатьох саркас-
тичні посмішки.

 – Я неабияк радий, що Київська міська 
оборонна  організація так всерйоз взялася 
за військово-патріотичне витховання на-
шої молоді, – каже Володимир Григоро-
вич. – Хочу вірити, що до ентузіастів, які 
«тягнуть» цю важливу роботу, приєднува-
тимуться з часом й інші небайдужі люди.

Після завершення змагань юні вручили 
сувенірні пакети з календарями, дисками  
відеофільмами про НГ України.

Спостерігаючи за юнаками і юнками під 
час їхнього перебування в бригаді, не міг 
не поцікавитись і їхніми думками з цьо-
го приводу.

– Перед відвіданням бригади не спо-
дівався, що буде так цікаво, – зізнається 
15-річний Олег Школьник. – А тепер у за-
хваті від побаченого і почутого.

– Навіть нам, дівчатам, було цікаво, – 
додає 14-річна Оксана Наталенко.  

Значну матеріальну підтримку міське 
Товариство надає багатьом загальноос-
вітнім, професійно-технічним та вищим 
навчальним  закладам міста Києва, зокре-
ма: плакати для обладнання кабінетів з 
предмету «Захист Вітчизни», які  відобра-
жають життєдіяльність нашої армії, наго-
родну та агітаційну атрибутику, пневма-
тичну зброю.  

Голова Київської міської організації 
ТСО України Ольга Ніколаєнко:

 – Проблеми, пов'язані з військово-па-
тріотичним вихованням нашої молоді ду-
же занедбані, їх потрібно терміново ви-
рішувати. Особливо сьогодні, зважаючи 
на ті події, що відбуваються на сході на-
шої країни.  Українська влада кардиналь-

но переглядає  відношення до цієї спра-
ви. Прийнята Стратегія національно-па-
тріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки, яку затвердив Президент 
України, інші нормативно-правові акти.  В 
Стратегії чітко сказано, що національно-
патріотичне виховання повинно набути 
характеру системної і цілеспрямованої ді-
яльності як органів державної влади, так 
і громадських організацій, однією з яких 
і є наше Товариство. 

 Ми, в силу своїх фінансових та інших 
можливостей, намагаємось робити все 
можливе, щоб наші діти виростали справ-
жніми патріотами України, знали її істо-
рію, поважали Україньске військо. Як ке-
рівник столичної оборонної організації, як 
громадянка України і надалі приділятиму 
увагу питанням виховання підростаючо-
го покоління.

Заступник командира брига-
ди охорони Генерального штабу 
Збройних Сил України по роботі 
з особовим складом Віктор Тер-
лецький:

– Сьогодні, коли до Українсько-
го війська призивається обмаль 
солдат-строковиків, дехто вважає, 

що подібна робота не 
потрібна. Помиляються 
або лицемірять. Потріб-
на, ще й як! 

Щодо тих азів з вій-
ськової підготовки, які 
отримують підлітки, то, 
можливо, не всім дове-
деться одягти армійські 
однострої. Проте ця об-
ставина не означає, що 
уміння стріляти, мета-
ти гранату зайві. Слід 

пам'ятати, що російський агресор ще не 
скоро забажає встановити з нами парт-
нерські стосунки. Отже, усім фізично здо-
ровим громадянам нашої країни потріб-
но бути готовими до збройного захисту 
рідної землі.

Сержант Олег Кравченко, учасник 
антитерористичної операції:

– Я, відверто кажучи,  досить скеп-
тично ставився до початковї військо-
вої підготовки, вважаючи, що «холодна 
війна» давно закінчилася і нам ніхто й 
ніщо не загрожує. Та, як бачимо, це не 
так. Побувавши на Донбасі, де разом зі 
своїми товаришами-ровесниками брав 
участь у реальних бойових діях, усвідо-
мив:  українець повинен не лише лю-
бити свою країну, а й уміти захищати 
її. При усій повазі до тих, хто  любить 
свою землю на словах, кажу так – цьо-

го замало!
Молодь, яка буває у нас, 

жваво цікавиться подіями 
на Донбасі, буденним жит-
тям нашої частини. Отже, її 
перебування серед вояків 
не пройде безслідно.

Сергій ЗЯТЬЄВ

У Київській міській організації ТСО України відбулося перезавантаження: її 
очолила Ольга Ніколаєнко, а заступником у неї став Сергій Соловей – людина 
порівняно молода і надзвичайно енергійна, що вболіває  за довірену їй справу. 
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Військово-патріотичне виховання 

«МИ ПРАГНЕМО ВИХОВАТИ З ПІДЛІТКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ
І ДАТИ ЇМ ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗНАННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ»

Сергій Соловей і Олександр Єрмак 
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На виконання Указу Президента України 

Коментар голови Дніпропетровської обласної організації ТСО України Валерія Сорочана:
– Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») вчить молоде покоління бути сильними, на-

полегливими, вміти захищати свою Батьківщину. Сьогодні, коли проти Української держави продовжується неоголошена війна 
путінської Росії, вона особливо актуальна. Щодо військово-патріотичної роботи з молоддю. Ми давно і плідно співпрацюємо з 
місцевими органами влади, командуванням військових частин, розташованих на теренах нашого краю. Навіть сьогодні, коли 
маємо чимало проблем, намагаємось робити посильний внесок у цю благородну справу, розуміючи, що майбутнє України – сьо-
годнішні підлітки, молодь. Саме вони і визначатимуть обличчя нашої країни у недалекому майбутньому.

Користуючись нагодою, не можу не сказати і про наступне. Сьогодні абсолютна більшість громадських організацій, в тому 
числі і Товариство, перебувають у складному фінансово-економічному становищі. Розумію, що й державі не легко. Але вважаю 
за доцільне, щоб вона надавала хоч незначну фінансову допомогу тим, хто опікується військово-патріотичним вихованням під-
ростаючого покоління. А ми, в свою чергу, готові відзвітувати за кожну потрачену копійку. Від цього всі виграють: і Українська 
держава, і українське суспільство.

Навесні фахівцями Навчально-методич-
ного центру професійно-технічної освіти, 
що на Дніпропетровщині, було проведено 
І (регіональний) її етап. Ми, оборонці краю, 
не залишилися сторонніми спостерігачами 
цієї акції: напередодні керівники Центру 
звернулися до нас з проханням надати по-
сильну допомогу у її проведенні. Адже між 
нами і Центром укладена угода про співп-
рацю, яка передбачає спільні дії щодо на-
ціонально-патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді.

В підготовці і проведенні змагань взяли 
участь Дніпровський, Апостолівський, Ца-
ричанський, Західно-Донбаський, Дніпро-
дзержинський і Криворізький осередки. 
А їх учасниками стали понад 500 чоловік 
– представників 50 навчальних закладів.

Гра, про яку наша розповідь, складалася 
з багатьох змагань і конкурсів. «Смуга пере-
шкод» – один з них. Він включає подолання 
водної перешкоди і заболоченої ділянки, 
транспортування умовного потерпілого, 
рух по пластунськи і переправу за допо-
могою мотузки тощо.

«Рятівник» – це тестування, з викорис-
танням комп'ютерної програми учасників 
на предмет знання ними азів надання пер-
шої медичної допомоги при харчових отру-
єннях, отриманих опіках, ураженні елек-
тричним струмом. Не обійшлося, звісно, і 
без змагань зі стрільби з пнев-
матичної зброї, яку надали на-
ші осередки. Кращими з кращих 
були представники Павлоград-
ської (голова Черкасов Г.С.), Кри-
ворізької (голова Гладишев В.К.) 
міських, Апостолівської (голова 
Волобоєв А.А.) районної органі-
зацій Товариства. 

Згодом, 16 червня, відбуло-
ся урочисте відкриття ІІ-го ета-
пу, учасниками якого стали пе-
реможці І-го. Урочистою ходою  – у супро-
воді військового оркестру – рої пройшли 
повз Алеї Героїв Небесної Сотні – патріо-
тичного символу Дніпропетровщини. На 
ній розміщено портрети загиблих активіс-
тів Євромайдану, учасників АТО, волонте-
рів – жителів області. Хвилиною мовчан-

ня молоді патрі-
оти вшанували 
пам’ять Героїв, 
які пожертвува-
ли собою заради 
Вітчизни, покла-
ли квіти і запали-
ли лампадки. 

Емоційному 
з а б а р в л е н н ю 
церемонії від-
криття сприяли 
виступ самобут-
нього фольклор-

но-хореографічного ансамблю «Славутич», 
запуск жовто-блакитних повітряних кульок 
з голубами миру – символом миру і єднан-
ня – із побажанням   добробуту нашому 
Придніпров’ю і всієї незалежної України 
під пісню «Україна моя». 

Молодь здійснила екскурсію до пер-
шого в Україні музею АТО під відкритим 
небом «Дорогами Донбасу», створено-
го біля Дніпропетровського історично-
го музею ім. Д.І. Яворницького. Тут ко-
жен експонат розповідає про патріо-
тизм, мужність, незламність духу воїнів 
Українського війська. Джури також від-
відали унікальну виставку шевронів до-
бровольчих батальйонів, Національної 
гвардії, Збройних Сил України, присвя-
чену річниці Центру допомоги учасни-
кам АТО, що діє при Дніпропетровській 
облдержадміністрації. 

На успішні виступи під час гри та добрі 
справи у повсякденному житті козачат бла-
гословив  військовий капелан Микола Мар-
чук. А заступник голови Дніпропетровської 
обласної організації Товариства Анатолій 
Токар висловив впевненість, що «Джура» 
залишиться в серцях юні на все життя.

Хлопці та дівчата передали українським 
воїнам, які сьогодні відстоюють незалеж-
ність України, і тим, хто перебуває на ліку-
ванні в шпиталях області, плакати та патрі-
отично оформлені посилки з гуманітарною 
допомогою, малюнками, листами 
підтримки, оберегами.

Учасниками гри стали 19 юна-
ків і дівчат, які представляли 23 
команди-рої загальноосвітніх на-
вчальних закладів області: – пере-
можців міських та районних етапів, 
– з 8 міст. Зокрема, Дніпра, Жов-
тих Вод, Кривого Рогу, Тернівки, 
Кам’янського, Нікополя, Павлогра-
да, Першотравенська. А також 15 
районів: Петропавлівського, Ново-
московського, Нікопольського, Со-
фіївського, Межівського, Магдали-
нівського, Петриківського, Царичанського, 
Синельниківського, Криворізького, Крини-
чанського, Верхньодніпровського, Павло-
градського, Томаківського, Широківського. 
Взяли участь у заході і представники пе-
дагогічних колективів, Українського коза-
цтва, Національної гвардії України, Това-
риства сприяння обороні України, волон-
тери, федерації спортивного туризму. Вони 
забезпечували належне суддівство на всіх 
етапах гри.

Насичена і різноманітна програма про-
тягом 6 днів змагань включала конкурси 
та змагання туристсько-краєзнавчого, вій-
ськово-спортивного, культурно-просвіт-
ницького спрямування. Проведені     зу-

стрічі з відомими в області 
людьми, учасниками ан-
титерористичної операції 
на Сході України, воїнами 
Української армії,  волонте-
рами. Майбутні захисники 
України отримали змогу на 
власні очі побачити зброю, 
військове спорядження, 
показові виступи військо-
вослужбовців і кінологів з 
собаками, стати учасника-
ми різноманітних майстер-

класів, інноваційних та нестандартних ла-
зерних двобоїв з використанням системи 
LazerTag.

Загалом юні джури змагалися в 11 кон-
курсах та змаганнях. Один з них – «Табору-

вання», у якому оцінювалась патріотичність 
оформлення табору,  його обов’язкові атри-
бути (емблема, назва, прапор),  відповід-
ність санітарно-гігієнічним, протипожеж-
ним і природоохоронним 
нормам, естетичне вра-
ження, порядок, поведін-
ка членів команди, нічні 
варти та охорона табору.

Заходи, які проводи-
лись в рамках Всеукра-
їнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура»), за-
лишились позаду. На роз-
ширеному засіданні бюро 

Дніпропетровського обласного комітету 
ТСО України ми підбили підсумки, проаналі-
зували як здобутки, так і недоліки, допущені 
під час проведення «Джури». А також реко-
мендували районним, міським, об’єднаним 
райміським організаціям, радам клубів роз-
ширювати і зміцнювати взаємодію з орга-
нами влади і місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями патріотичного 
спрямування, брати участь у їхніх заходах.

Виступаючі зазначали, що потрібно біль-
ше уваги приділяти проведенню Всеукра-
їнської гри «Сокіл» («Джура»), яка є надзви-
чайно важливим елементом у військово-
патріотичному вихованні нашої молоді. 
Зауважу, що це були не просто побажання: 
вже укладено відповідну угоду з комуналь-
ним закладом «Дніпропетровський дитячо-

юнацький центр міжнародно-
го співробітництва «Колобок», 
який має свої відділення у кож-
ному місті і райцентрі, коман-
дуванням військових частин. 

Не можу не назвати і аут-
сайдерів військово-патріотич-
ної гри «Джури». Це, зокрема, 
представники Новоселівської 
загальноосвітньої школи, що у 
Широківському районі, школи 
№ 13 міста Нікополя, Ляшків-
ської середньої та Верхньод-
ніпровської спеціалізованої 

шкіл. Сподіваємось, що вони зроблять від-
повідні висновки, і результати їх наступних 
виступів будуть кращими.

Володимир ЛАНСЬКИЙ

Дніпропетровські оборонці оперативно відгукнулися на Указ Президента України «Про 
заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», в якому 
йдеться про важливу роль Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

ВИХОВАННЯ ПАТРІОТІВ – ЗАВДАННЯ СПІЛЬНЕ
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Правофлангові 

Людина, яка здатна  
повести за собою

Розповідь  про цей спортивно-техніч-
ний клуб хочемо розпочати з Анатолія Но-
гачевського – людини, яка  очолює його  
з травня 2004 року. В історичному вимірі 
12 років – термін незначний. Але якщо по-
дивитись на конкретні справи, зроблені  
за цей час,  то  на думку відразу спадають 
слова філософа щодо «справ, які визнача-
ють цінність кожного з нас». Зауважимо, 
що на той час, тобто коли Ногачевський 
почав ним керувати, РСТК   переживав не 
найкращі часи. Наприклад, річний при-
буток  становив лише 26 тисяч гривень! 
Для тих, кому цей факт ні про що не го-
ворить,  додамо, що приміщення не були 
пристосованими до навчального процесу, 
особливо взимку:  не мали ні опалення, 
ні системи водозабезпечення, ні навіть 
більш менш нормальних вхідних дверей. 
При цьому  автомобільний парк складав-
ся з 2 автомобілів, не здатних зрушити з 
місця…

Тож Анатолій Григорович, посівши ке-
рівну посаду, відразу взявся до наведен-
ня елементарного порядку – насамперед 
поліпшення трудової дисципліни і покра-
щення матеріально-навчальної бази, ро-
зуміючи, що це ті два чинники, без яких 
успіху не бачити, як своїх вух.  Зібравши 
трудовий колектив, поділився своїми пла-
нами. Люди підтримали нового керівника, 
розуміючи, що в іншому випадку всі вони 
втратять роботу і не зможуть утримувати 
свої сім’ї. Незабаром з'явилися паростки 
перших успіхів, зокрема, зросли  прибут-
ки: у 2015 році  вони  вже становили понад 
2 мільйони гривень!..

Кожен керівник отриманими коштами 
розпоряджається по-різному, особливо 
сьогодні, в еру ринкових стосунків. Дехто, 
наприклад, починає суттєво підвищувати 
підлеглим зарплатню, тим самим і підви-
щуючи серед них власний авторитет. Але 
це не завжди виправдовує себе: знаю чи-
мало трудових колективів, які через поді-
бну практику своїх керівників згодом ста-
вали фінансовими банкрутами. Натомість 
Анатолій Григорович гроші спрямовував 
на зміцнення  матеріально-технічної бази: 
протягом цих  років  тут придбали 8 легко-
вих та 3 вантажних автомобілів,  автобус, 3 
причепи,  скутер. Не забули, звісно, і про 
удосконалення навчального процесу. Для 
цього збудували і облаштували автомо-
більний  майданчик з елементами почат-
кового водіння,  газифікували навчальний 
корпус, підвели холодну і  гарячу воду, ка-
пітально відремонтували майже всі при-
міщення. Зокрема, замінили  вікна, двері, 
облицювальну плитку,  вагонку, обладна-
ли також  санітарну кімнату, кімнату від-
починку, кухню.

Аудиторії, де слу-
хачі студіюють водій-
ське ремесло, оснас-
тили сучасним устат-
куванням, меблями, 
придбали  необхідну 
кількість нових пла-
катів, стендів, розрі-
зів двигунів, облашту-
вали комп’ютерний 
клас.  Та на цьому не 
заспокоїлись, оскіль-
ки щороку закупля-
ються нові підручни-

ки, плакати тощо. На сьогоднішній день Ду-
бенський районний спортивно-технічний 
клуб має пристойну матеріально-технічну 
базу, зокрема, добротну  двоповерхову бу-
дівлю, яка є його власністю.

Практично всі навчальні аудиторії  об-
ладнані електрифікованими стендами, ді-
ючими макетами, агрегатами і вузлами в 
розрізі та іншими наочними посібниками. 
Для забезпечення підготовки кваліфікова-
них фахівців клуб  має  адміністративно-на-
вчальний комплекс, гаражі, майданчик по-
чаткового навчання водіння автомобіля, а 
також 6 навчально-теоретичних кабінетів,  
лабораторію з будови і технічного обслу-
говування автомобіля.

 

Колектив однодумців

Сьогодні у Дубенському районному 
спортивно-технічному клубі трудяться 19 
працівників. Його старожилом поза усяким 
сумнівом є майстер виробничого навчан-
ня водінню автомобіля Фіщук Вадим Васи-
льович, який обіймає цю посаду  з жовтня 

Витоки цього навчального закладу сягають  1944 року: він був створений 
відразу по звільненні  Рівненської області від німецьких окупантів. За цей 
час тут  відбулося багато різних подій, через нього пройшли чимало праців-
ників, слухачів.  

В  стінах РСТК підготовлено  17 200 водіїв різних категорій, понад 12 000 
спортсменів-розрядників, 70 майстрів спорту і кандидатів у майстри спорту, 
610 інструкторів та суддів з технічних видів спорту. За високі показники у ви-
конанні статутних завдань  колектив нагороджений  Почесним знаком ДТСА-
АФ Української РСР, а також  відзнаками незалежної Української держави.

Колектив Дубенського районного спортивно-технічного 
клубу, що на Рівненщині, який рік поспіль вирізняється 
високими трудовими здобутками. При цьому оборонці 
ще й  беруть активну участь у військово-патріотичному 
вихованні підростаючого покоління краю

«У НАС ЗАВЕДЕНО НЕ СКАРЖИТИСЬ 

1994-го. Минулого року йому було присво-
єно звання ветерана ТСО України. 

Не менш досвідчені і його колеги – ін-
структори з індивідуального навчання во-
дінню автомобіля Омельчун Вадим Васи-
льович, Володимирець Олександр Петро-
вич, Муковоз Дмитро Петрович, Панчук 
Андрій Михайлович, Оліщук Сергій Бо-
рисович. За відгуками слухачів, всі вони 
є  досвідченими фахівцями своєї справи, 
уміють у доволі  зрозумілій формі виклас-
ти навчальний  матеріал, з повагою відно-
сяться до своїх підопічних.

Всі викладачі  мають вищу освіту. Воло-
димир Щепанський  закінчив Кременець-
кий педагогічний інститут, 15 років про-
працював у Вербському інтернаті для ді-
тей-сиріт, де викладав автосправу. Останні  
10 років працює у РСТК. Він досить досвід-
чений фахівець, вимогливий до себе та 
слухачів. Активно і якісно проводить на-
бір курсантів до навчальних груп,  спілку-
ється з головами первинних організацій, 
представниками міської ради, адміністра-
ції,  Мирогощанського аграрного коледжу 
з питань культури і спорту. Високопрофе-
сійний спеціаліст. Постійно  підвищує свій 
професійний рівень. 

Ігор  Йонко  закінчив Одеський техноло-
гічний інститут. Хоча досвід роботи у нього 
і не такий вже й великий, але він теж є  до-
свідченим фахівцем. Не соромиться звер-
татись по допомогу до старших колег, зна-
ючи, що ті ніколи йому на відмовлять у ній.

– Весь наш  колектив неабияк згурто-
ваний, дружний і відданий своїй справі, – 
каже Володимир Степанович. – У цьому є 
велика заслуга Анатолія Григоровича, який 
зумів організувати роботу так, щоб праців-
ники організації почували себе більш соці-
ально захищеними, у нас панує товарись-
ка атмосфера. А ще –  створені комфортні 
умови для роботи та відпочинку. Напри-
клад, слухачі забезпечені всім необхід-

ним для отриман-
ня знань, навча-
ються в зручних,  
сучасних кабінетах 
Практичні заняття 
проходять на но-
вій техніці, з ними 
займаються досвід-
чені професіонали.

Дубенські оборонці –  
патріоти України і свого краю

Окрім районного спортивно-технічно-
го клубу Анатолій Ногачевський очолює і 
районну оборонну організацію. За 72 ро-
ки існування вона зробила великий вне-
сок у справу зміцнення обороноздатнос-
ті країни, підготовки населення до праці 
та захисту Вітчизни.  До її складу входять 
25 первинних осередків, чисельність яких 
становить  1 296 чоловік. Наявність відпо-
відної матеріально-технічної бази сприяє 
активній  оборонно-масовій роботі, якіс-
ній підготовці наших слухачів, розвитку 
спортивних видів спорту.

Члени Дубенської РО ТСОУ, зокре-
ма, беруть  активну участь у прове-
денні спортивних змагань, насамперед 
в  первинних організаціях. Так, на базі  
Мирогощанського аграрного коледжу 
проходять змагання на першість Дубен-
ської районної організації ТСО України 
зі стрільби з пнев-
матичної гвинтів-
ки,   гирьового 
спорту, легкої ат-
летики,  спартакіа-
ди, конкурс фахо-
вої майстерності 
«Кращий водій» 
серед студентів 
цього навчально-
го закладу. Поді-
бні змагання від-

буваються і на базі  спеціалізованої ЗОШ 
№5, гімназії №2. 

Під час проведення місячників військово-
патріотичного виховання активісти розпові-
дають молоді про сьогодення Українського 
війська, хід антитерористичної операції. При 
першій можливості організовують зустрічі з 
її учасниками. У керівництва Дубенської ра-
йонної організації оборонного Товариства 
склалися партнерські стосунки з команду-
ванням деяких військових частин, які дисло-
куються на теренах Рівненського краю. Тож 
на їх базі відбуваються змагання з допри-
зовною молоддю з неповного розбирання 
та збирання автомата, одягання засобів за-
хисту органів шкіри, дихання,  практичного 
виконання  «нормативу спорядження мага-
зину патронами». Під час цих заходів шко-
лярі спілкуються з солдатами і офіцерами, 
з перших вуст дізнаючись правду про сол-
датське життя. 

5 років поспіль на території міста Дубно 
та військової частини, що тут знаходить-
ся,  проводиться гра «Джура», учасниками 
якої є представники підростаючого поко-
ління. Для них нещодавно було закуплено 
10 пневматичних гвинтівок. В організації 
і проведенні «Джури» беруть участь всі 
працівники Дубенського районного спор-
тивно-технічного клубу. При цьому  заку-
пляються кульки, мішені, надаються гвин-
тівки для проведення змагань з кульової 
стрільби з пневматичної зброї. 

Дубенські оборонці придбали для юні 
останнім часом  також 6 макетів автома-
та Калашникова для проведення занять з 
предмету «Захист Вітчизни».

Можливо, комусь роль дубенських обо-
ронців у військово-патріотичному вихо-
ванні молоді здасться незначною. Мож-
ливо, так воно і є. Але, разом з тим, саме 
завдяки цим небайдужим людям наша юнь 
має змогу познайомитись з людиною в 
погонах, яка відстоює Україну, проникну-
тись – хоч трохи – духом патріотизму.

Василь РУДИКА

НА ТРУДНОЩІ СЬОГОДЕННЯ, А ДОЛАТИ ЇХ...»
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До Дня волонтера

Поездка в район проведения ан-
титеррористической операции у ме-
ня была запланирована давно: хо-
телось побывать прежде всего в тех 
подразделениях, где служат наши 
земляки из Краснопольского района 
Сумщины. Да по разным причинам она 
откладывалась. Но в один прекрасный 
день, собрав гуманитарную помощь, 
краснопольские волонтеры отправи-
лись в долгожданную дорогу. 

Возглавил команду Лавринен-
ко Василий Анатольевич – человек, 
почитаемый в районе. В ее состав вош-
ли Моцный Александр Витальевич – фо-
токорреспондент газеты «Перемога», 
Сергей Александрович Кузнецов – во-
дитель, в прошлом командир одной из 
батарей 53 бригады, а также я – участ-
ник боевых действий, бард и автор этих 
строк 

«Ты помнишь, как все 
начиналось?..»

Я уже не раз рассказывал со стра-
ниц уважаемого «Вестника» о тех 
«гуманитарных конвоях», в достав-
ке которых в район проведения АТО 
мне приходилось участвовать. Но хочу 
все же напомнить, что продукты пита-
ния, другие виды грузов я и мои друзья-

единомышленники начали возить на 
войну еще в конце лета 2014 года. Пер-
вая поездка была в Дебальцево, где рас-
полагались подразделения 27-й бригады 
систем залпового огня «Ураган». В то вре-
мя они были в трех километрах от горо-
да, где шли жаркие и кровопролитные 
бои нашей армии с российско-коллабо-
рационистскими войсками. Именно тогда 
в Украине зародилось волонтерское дви-
жение, где оказались и все мы – патриоты 
своей страны. Люди отдавали для армии 
все, чтобы отстоять свою землю от сепа-
ратизма и российского экспансионизма, 
делились, как говорится, последним кус-
ком хлеба. 

В  с в о е  в р е -
м я  я  в ы п о л н я л 
интернациональный 
долг в Афганистане 
и думал, что войны 
больше не будет. Но, 
увы, ее принесли в 
нашу страну ошмет-
ки партии регионов 
вместе с российским 
«совком». Вот и при-
шлось нам делать 
все возможное и не-
возможное для на-
шей разворованной 
и распроданной ар-

мии: возили еду, ключи, генераторы, одеж-
ду, обувь – все то, в чем нуждались наши за-
щитники и добровольцы. А мне пришлось 
возить, да и сейчас вожу, духовную пищу – 
давать концерты на передовой…

За это время вместе с небезразличными 
к судьбе страны людьми мы перевезли 
свыше 40 тонн продовольствия, дали бо-
лее 130 концертов на передовой. Первый 
из них прошел под открытым небом, под 
грохот канонады – ответ нашей артил-
лерии и «ураганщиков» тем российским 
«отпускникам», которые пришли строить 
у нас так называемый русский мир.

После первого выступления на полевом 
подиуме я понял, что песни, исполненные 
для наших солдат, тем более на боевых по-
зициях, это прежде всего связь с домом, 
это сверкающие глаза, это улыбка на вой-
не, а также поднятое настроение.

«Мы вас ждали, мужики!..»

Первая остановка была в 81-й десант-
ной бригаде. Выгрузив более тонны кар-
тошки, засыпок, солений и варений, да-
ли концерт, который прошел среди без-
молвного леса «на-ура». Следующий 
пункт – подразделение «Донбасс-Укра-
ина». Бойцам доставили такое же коли-
чество продовольствия, которому они 
были безмерно благодарны. Привезли 
также автомобиль ВАЗ (пятерка).

На следующее утро, с восходом солн-
ца, мы двинулись в сектор «М», район Ма-
риуполя, в одно из подразделений 79-й 
аэромобильной десантной бригады. При 
этом не забывали потчевать гостинцами 
бойцов на постах и разъездах. Потом наш 
«бус», немецкой марки «Мерседес», взял курс 
дальше. Машина, как всегда, шла при полном 
перегрузе. По предварительным подсчетам, 
одних продуктов, солений и «варений» было 
далеко за три тонны. На всякий случай пере-
проверили давление в шинах, сделали запас-
ку и снова, с Богом, тронулись в путь.

В 53-й бригаде выгрузили больше 
тонны продуктов. Здесь выяснилось, что 
в ее составе есть батарея, которой коман-
довал наш друг Сергей, месяц назад демо-
билизовавшийся. На «гражданке» парень 
не прижился и во время нашего визита 
в часть получил «добро» командира для 
продолжения службы в батарее, где его с 
нетерпением ждали.  Вечером – под чае-
питие и укусы комаров – был дан концерт, 
который длился до появления звезд на 
тихом безоблачном небе. Песни сменя-
лись анекдотами, воспоминаниями – как 
горькими, так и сладкими. Ведь эта бата-
рея прошла Иловайск и Дебальцево…

После каждого выступления я ловил се-
бя на мысли, что песни, написанные мною 
во время АТО, всегда будут актуальны и 
понятны прежде всего тем, кто прошел эту 
мясорубку, которая называется – война. 
Хотя там, где служат «шурави -афганцы», 
лучше подавать песенное меню с афган-
ской тематикой. Ну, а там, где служивые из 
западной Украины, подавай «гоп-ца-ца», да 
на украинском – и успех обеспечен!

Утром, как и полагается, все было пе-
реиграно: вместо запланированных 9.00 
выехали в 6.00. В районе села Ульянов-
ка нас встретили земляки и доставили в 

расположение уже следующей батареи, 
дислоцирующейся в этом районе. Здесь 
тоже выгрузили продукты, дали концерт 
и без чаепития тронулись к новому месту.

Немного «дав блуду», добрались до жи-
вописного района, где обосновалось одно 
из подразделений 14 бригады. После того, 
как мы выгрузили все добро и дали кон-
церт, который прошел «на-ура», повара 
нас накормили, напоили лесным чаем. И 
подарили деревянные ложки, сделанные 
одним из них.

Военнослужащие поистине боевых 
53-й и 14-й артбригад, которые охра-
няют нашу землю от российской орды, 
выражают благодарность и низкий по-
клон всем волонтерам краснопольщины, 

которые собрали в такое нелегкое время 
этот нехитрый и такой нужный на фронте 
продуктовый скарб. За то, что не забывают 
их простые люди…

Самой большой благодарностью для 
нас, волонтеров, были слова простого 
украинского солдата из 14-й бригады: «Мы 
вас ждали, мужики!..»

Из дальнейшего разговора выяснилось, 
что бойцы не голодают, но, по их словам, 
от нашей помощи «повіяло запахом рід-
них домівок». После услышанного хочет-
ся ездить и ездить в район АТО, где эти 
замечательные парни держат оборону.

« Простое Вам всем 
солдатское спасибо!..»

Завершая свой рассказ о во-
лонтеской помощи защитни-
кам Отечества, хочу выразить 
благодарность тем, кто помог 
ее организовать. В частнос-
ти, коллективам Мезеновской, 
Осоевской, Славгородской, По-
кровской, Угроедской, Турьян-
ской, Самотоивской школ; сель-
ським советам этих населенных 
пунктов; Краснопольскому во-
енкомату; ООО «Хвыля». А так-

же предпринимателям Чайке Алексею 
Николаевичу, Строкице Владимиру Ви-
кторовичу, Гриве Сергею Николаевичу, 
Лупырю Борису Ивановичу; фермерам 
агропромышленного комплекса Кунец 
Константину Алексеевичу, Дейнеко Алек-
сандру Григорьевичу, Жданько Василию 
Дмитриевичу.

Не могу не вспомнить добрым словом 
руководителя Краснопольской государ-
ственной администрации Яремчука Юрия 
Анатольевича. А особенно детей Будиль-
ской, Бишкинской, Сумской школ: за ри-
сунки, продукты, чай, печенье и конфеты 
для воинов АТО. Наша Армия была, есть и 
будет! СЛАВА УКРАИНЕ!

Спогадами про свої волонтерські будні поділився наш постійний дописувач, активіст Сумської 
організації ТСО України Володимир Щеглов. Пілот бойового вертольоту на Афганській війні, кавалер 

трьох бойових орденів, відомий бард. І просто чудова Людина, справжній патріот України!

Победа над российско-террористической ордой куется не только на 
переднем крае, но и в тылу, как это было в годы Второй мировой 

ЛЮДИ С БЛАГОРОДНЫМИ СЕРДЦАМИ
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Ветеран

В к о ж н о м у 
колективі є 
працівники, 
я к і  с лу г у-

ють прикладом для 
оточуючих людей, 
н а д и х а ю ч и  ї х  н а 
сумлінне виконання 
своїх функціональних 
обов'язків. У Полтавському навчально-
му центрі Товариства сприяння обороні 
України  таким є майстер виробничого на-
вчання водінню автомобіля Віктор  Почіп.

Інколи, коли пригадує своє минуле, 
в його пам'яті виринають дитячі роки, 
юність, армійська служба. Чи не найбіль-
ше запам'яталась саме вона.

– Служити випало  на теренах Одесь-
кого військового округу, – говорить Во-
лодимир Васильович. – Якщо точніше, то 
у Ялті, де дислокувався  підрозділ урядо-
вого зв'язку: ми обслуговували вищих по-
садових осіб ЦК КПРС і КПУ, Радянського 
уряду. Я був водієм спецавтомобіля. Служ-
ба у військах зв’язку спеціального призна-
чення мала особливий характер – постійні 
виїзди на навчання, забезпечення зв’язку 
в особливих гірських умовах, незважаючи 
на кліматичні умови. 

У кожного, хто спробував солдатської 
каші, спогади про армійські будні різні. 
У Віктора вони позитивні. Адже саме там 
пізнав ціну справжньої чоловічої друж-
би, загартувався морально і фізично, по-
знайомився зі справжніми друзями. Саме 
там, у війську, юнакові сподобалась і про-
фесія водія. Настільки, що по звільненні в 
запас вирішив не розлучатись з улюбле-
ною справою. І, пройшовши курси пере-
підготовки,  розпочав свою трудову діяль-
ність в Полтавському автомотоклубі ДТСА-
АФ Української РСР. На посаді  інструктора 
практичного водіння. Сталося це влітку 
1974 року…

Навчаючи слухачів, отримав   практич-
ний досвід роботи. Але тягнувся до знань, 
розуміючи, що без них не обійтися. Тому на 
початку 1990-х поступив до Полтавсько-
го педагогічного інституту, який успішно 
закінчив. Колеги Віктора Васильовича, з 
якими довелося спілкуватися, дуже гарно 
відгукуються про нього.

– Віктор – надзвичайно 
толерантна людина, – каже 
Анатолій Левченко. – За ба-
гато років нашого знайом-
ства не пригадаю випадку, 
коли б він відмовив комусь 
у допомозі. Насамперед з 
числа молодих інструкто-
рів. 

З моїм співрозмовни-
ком погоджується і дирек-
тор Полтавського навчаль-

ного центру Олександр Климов.
– Віктор Почіп за десятки років робо-

ти підготував більше 2 тисяч водіїв, – каже 
він. – Як для армії, так і економіки нашої 
країни. Абсолютна більшість з них були і 
є відмінними фахівцями. 

За тривалий термін роботи в ДТСААФ, 
Товаристві сприянню обороні України Ві-
ктор Васильович завжди був правофланго-
вим у своєму колективі. Йому притаманні 
високий професіоналізм, педагогічна му-
дрість, високі людські якості, він завжди 
прийде на допомогу, дасть пораду своїм 
колегам в колективі.

Повна віддача свого практичного до-
світу, доброта і порядність стали пере-
думовами бути лідером колективу. Нео-
дноразово за самовіддану працю Віктор 
Васильович  заохочувався керівництвом 
навчального закладу, обласною органі-
зацією, ЦК Товариства сприяння обороні 
України. І завдяки своїй кропіткій роботі 
слухачі висловлюють своє бажання, щоб 
практичну підготовку проводив з ними 
саме Він. 

Сам Віктор Васильович вважає,що  до-
сяг вершин своєї майстерності завдяки  
«дотриманню непорушних правил  жит-
тя і роботи». 
З о к р е м а , 
бути  про-
фесіоналом  
своєї спра-
ви, мати ін-
дивідуаль-
ний підхід 
до кожно-
го слухача, 
враховува-
ти його  ін-
дивідуаль-
ні здібнос-
ті та якості, 

навчати так, щоб за будь-якої дорожньої 
ситуації він умів приймати єдино правиль-
ні рішення.

Готуючи цей допис, не міг не поспілку-
ватися і з підопічними Почіпа, які під його 
орудою опановували водійське ремесло.

– У нашій славній Полтаві закладів, де 
готують водіїв, хоч греблю гати, – каже 
приватний підприємець Микола Бджола. 
– Але я обрав автошколу ТСО України. Зна-
єте чому? Там до справи, якою займають-
ся, підходять дуже відповідально. Так, це 
обходиться дещо дорожче, але воно того 
варте. Особливо мені імпонує Віктор Ва-
сильович Почіп, з яким я «катався» містом. 
Вимогливий, але справедливий.

– З особистого досвіду спілкування з Ві-
ктором Васильовичем скажу так: коли б усі 
інструктори з водіння відносились до сво-
єї справи так, як він, то на наших вулицях 
менше було б аварій, – переконана Ганна 
Вовчинська – перукар. – Всім своїм дру-
зям і подругам, які збираються придбати 
автівки, але не мають водійських прав, ра-
джу здобувати їх у автошколі Товариства. 
А в якості інструктора обирати пана По-
чіпа, хоча і його колеги є дуже професій-
ними людьми.

Окрім своєї основної роботи, Віктор Ва-
сильович разом зі своїми колегами бере 
активну участь у спортивно-масових за-
ходах та військово-патріотичній роботі се-
ред місцевої  молоді. Незважаючи на свій 
вік, цей чоловік, якого неабияк поважа-
ють не лише у колективі, а й всі, хто його 
знає, молодий душею і повний планів на 
майбутнє. Своїми конкретними справами 
і вчинками він дбає про авторитет усього 
нашого Товариства.

Віктор ВОРОБЙОВ

Віддавши Товариству 42 роки свого життя, Віктор Почіп переконаний 
у правильності вибору, який зробив влітку 1974 року

ЗМІЦНЮЄ АВТОРИТЕТ ВСЬОГО ТОВАРИСТВА
До Дня автомобіліста 

– Вікторе Григоровичу, Ви очолює-
те спортивно-технічний клуб з травня 
2011 року. А якою є його  історія?

– Діяльність клубу почалася у 1961 ро-
ці, а називався він тоді  автомотоклубом 
ДТСААФ Української РСР. В ті часи держа-
ва ініціювала створення громадських до-
бровільних організацій такого типу і бра-
ла їх під свій  контроль та опіку. Це давало 
змогу займатися підготовкою юнаків до 
служби у Збройних Силах СРСР і навчати 
їх професії водія, яка була на той час по-
трібною, популярною і перспективною. 
У 1974-му автомотоклуб  реорганізували 
в автошколу. Сучасну назву заклад отри-
мав у 1991 році.

– Було колись, що заклад переживав 
складні часи. Що вдалося зробити ко-
лективу аби не припинити  існування 
цього СТК?

– Дійсно, коли я прийшов сюди працю-
вати, то довелося зіткнутися з серйозними 
проблемами: приміщення гостро потребу-
вали ремонту, відсутність акредитації, за-
боргованість по заробітній платі. Але ко-
лектив, об’єднавшись заради спільної мети, 
зміг все це подолати. За останні п’ять років 
ми капітально відремонтували адміністра-
тивно-навчальний корпус, реставрували 
актову залу, на сучасному рівні обладнали 
методкабінет та кабінети для занять, заку-
пили літературу, оновили стенди і пройшли 
вже дві акредитації (у 2011 та 2016 роках). 
Сьогодні надаємо послуги з підготовки во-
діїв категорій «А», «В», «С», «СЕ». Готуємо та-
кож старшокласників за освітянською про-
грамою, для чого отримали ліцензію. Вза-
галі, складно перерахувати те, що зробили 
за ці кілька останніх років. 

Значно зміцніла і матеріально-техніч-
на база: повернуто у власність незаконно 
продане приміщення лабораторії з будо-

ви автомобіля, придбали ще один легко-
вий автомобіль (загалом їх у нас три) та 
трактор.

– Як працюєте у сфері військово-па-
тріотичного виховання?

– Долучаємось до проведення місяч-
ників з військово-патріотичного вихован-
ня, ініційованих Центральним та обласним 
комітетами ТСО України. Співпрацюємо з 
районним відділом освіти, навчальними 
закладами району. Традиційно беремо 
участь в організації та проведенні район-
них військово-спортивних ігор учнів «Зі-
рниця», «Джура»: надаємо пневматичні 
гвинтівки, кулі до них, мішені, все підго-
товлюємо. У межах можливостей заохочу-
ємо переможців морально і матеріально. 
Маємо добрі відносини з райвійськкома-
том, новобузькими козаками, «афганця-
ми». Нещодавно за зверненням органів 
місцевої виконавчої влади зарахували на 
навчання державним коштом учасників 
АТО. Це стало можливим за сприяння на-
чальника управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації О.П. На-
горної і за погодженням з начальником 
територіального сервісного центру В.Г. Го-
рошком. Думаю, і далі будемо працювати 
у такому напрямку.

– Що розповісте про колектив?
– У нас між працівниками склалися хо-

роші, стабільні відносини, загальний клі-
мат у колективі здоровий. Якби я не мав 
у підпорядкуванні такий гарний трудовий 
колектив, успіхи РСТК були б скромніши-
ми. Про кожного з чотирнадцяти співробіт-
ників закладу можу сказати тільки хороше.

Всі у нас досвідчені фахівці своєї справи. 
Особливо хочу відзначити Ісаєва Василя Ві-
кторовича, який понад 45 років незмінно 
трудиться у нашій організації. Він один з 
найдосвідченіших серед працюючих ви-
кладачів-автомобілістів на Миколаївщині. 

Також велике значення має робота бух-
галтера Марії Михайлівни Саварин, спе-
ціаліста високої кваліфікації, яка працює 
тут більш як 15 років. Завжди вчасно ви-
конує завдання. Як і належить у її профе-
сії, в роботі твердо дотримується принци-
пу: «копійка гривню береже». Неможливо 
не згадати про секретаря-діловода Ольгу 
Анатоліївну Кордюкову. Добросовісна та 
відповідальна співробітниця, пунктуаль-
на у виконанні розпоряджень. 

Розмаїття кімнатних квітів, чистота і за-
тишок в аудиторіях та службових примі-
щеннях – це заслуга техпрацівниці Тетя-
ни Валентинівни Цегельної.  Нелегку та 
дуже відповідальну роботу інструктора з 
водіння виконує Микола Іванович Гронда.

Всім колегам у день професійного свята 
бажаю міцного здоров’я, сімейного благо-
получчя і хорошого настрою. Ми й далі у 
дружньому міцному колективі продовжу-
ватимемо працювати на благо Вітчизни.

– Скільки зараз у вас  слухачів?
– На даний час є група курсантів кате-

горії «В» (любителі) у складі 45 чоловік, а 
також групи категорії «С» (професіонали) – 
20 і «СЕ» (вантажівки-тягачі) – 10 осіб. Пла-
нуємо найближчими днями залучити до 
навчання учнів шкіл та коледжів (20 осіб 
за категорією «В» та 15 за категорією «С»). 

– Що у планах?
– Плануємо купити ще один легко-

вий автомобіль, відновити вантажівку 
«ЗіЛ». Є ще у мене давня мрія. Тільки-но 
починав працювати директором, то об-
ладнав спеціальний клас. Хочу придба-
ти для організації карт. На цьому тран-
спорті можна тренувати дітей від 9 до 
16 років. Попередні плани – розпочати 
заняття наступного року. Але це тільки 
плани. Пізніше подивимось, як бути. В 
чому тут плюс? Що діти та підлітки зна-
йдуть для себе зовсім нову сферу інтер-
есів. Картинг– це і спорт, і зайняття для 
душі. Юнаки менше будуть сидіти сидь-
ма вдома за комп’ютерами, а будуть за-
лучені до техніки, отримають навички 
водіння і базові знання основ експлуа-
тації транспортних засобів.

– Свого часу Ви розповідали про стрі-
лецький гурток, який діє на базі РСТК 
ТСОУ. Як ця справа організована?

– Цим займається ветеран спорту П.М. 
Пащенко, якому ми допомагаємо залуча-
ти молодь. Козак Ю.П. Сільвестров також 
приводить до нас хлоп’ят-джур. Надаємо 
їм приміщення для занять. Є з чого стрі-
ляти, є чим і є по чому стріляти. Вважайте, 
змалку готуємо кадри для армії. Чим ра-
ніше ці хлопці навчаться влучній стрільбі, 
тим значно легшою для них буде строко-
ва військова служба, коли досягнуть при-
зовного віку. 

– Дякую Вам за розмову. Хай усі Ваші 
задуми здійсняться.

Цього року Новобузькому районному спортивно-технічному клубу ТСО  України, 
що на Миколаївщині,  виповнилося 55 років. Про сьогодення та перспективи 
колективу кореспонденту  Новобузької районної газети «Вперед» Олегу Білоцькому  
напередодні Дня автомобіліста розповів директор РСТК  Віктор Горб.

СТК ДІЄ І РОЗВИВАЄТЬСЯ 
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Леонід Юхимович народився у січні 
1930 року в сім'ї  військового, яка 
на той час проживала  в селищі 
Таращі Київської області. 14-річним 

хлопчаком почав працювати слюсарем на па-
ровозоремонтному заводі міста Запоріжжя, 
куди заніс його буревій страшної війни. У 
хлопчини була завітна мрія –  водити  локо-
мотиви. Але побачивши  одного разу мотоко-
манду Київського мотоциклетного заводу, за-
кохався у цей вид спорту, відразу зрозумівши, 
як потім згадував, що це саме те, що йому 
потрібне… У 1947 році Леоніда  прийняли 
на роботу в цех №3, зарахувавши водночас і 
до складу  мотокоманди заводу. Саме у цьому 
спортивному колективі він  пройшов шлях 
від новачка до майстра спорту, інженера-
технолога по спортивних машинах. 

У 1958 році керівництво Київського авто-
мобільно-дорожнього інституту запросило ав-
торитетного гонщика  очолити мотокоманду 
цього  навчального закладу. Під керівництвом 
Леоніда Братковського вона неодноразово 
завойовувала призові місця на першостях 
Києва і області, України. Досягши неабияких 
спортивних висот, він  виховав  7 чемпіонів 
Радянського Союзу, 42 чемпіона України, під-

готував 53 майстри 
спорту, 83 кандида-
та в майстри спор-
ту, під його безпо-
середнім керівни-
цтвом понад 400 
юнаків виконали 
перший спортив-
ний розряд. 

За його  ініціати-
ви   у 1961 році за-
початковано   що-
річний Всесоюзний   

мотокрос на призи КАДІ. Він проводився аж 
до самого розпаду СРСР. З 1968 року мото-
крос стає першістю Радянського Союзу серед 
студентів, а з 1992-го трансформувався в  етап 
відкритого чемпіонату України. За всім цим 
стояв Леонід Братковський, 
не шкодуючи зусиль для роз-
витку мотоспорту. Цього чо-
ловіка  і досі  згадують до-
брим словом багато людей, 
оскільки він намагався впро-
вадити все краще, був неа-
бияким «дипломатом», умів 
відстоювати власну позицію 
з будь-яких питань, переко-
нуючи опонентів не емоція-
ми, а конкретними фактами 
і аргументами.  Спортсмени, 
близько знайомі з Братков-
ським, називали його другим 
батьком, завдячуючи своєму 
наставнику не лише спортивними  успіхами.    

Леонід Юхимович був удостоєний зван-
ня Заслуженого майстра спорту СРСР, Заслу-
женого тренера УРСР, займався активною 
громадською діяльністю. Протягом багатьох 
років він очолював колегію суддів, неодно-

разово обирався Віце-
президентом Федерації 
мотоциклетного спор-
ту УРСР, а у 1960-ті роки 
очолив її. 

Тож не дивно, що 
цього вересневого дня, 
який видався напрочуд 
сонячним, на церемо-
нію прийшло чимало 
людей. Причому різно-
го віку: серед них були 
як ті, хто добре знав ві-

домого спортсмена і наставника, так і мо-
лодь, зокрема, студенти університету. Право 
урочисто відкрити Меморіальну дошку було 
надано міністру молоді та спорту України 
Ігорю Жданову, ректору Національного тран-
спортного університету, професору Миколі 
Дмитриченку, начальнику відділу сім'ї, моло-
ді та спорту Печерської районної в м. Києві 
державної адміністрації Галині Фартучній 
та президенту Федерації мотоциклетного 
спорту України Вадиму Копилову. Ігор Жда-
нов наголосив, що Леонід Братковський – це 
легенда мотоциклетного спорту, а створена 
ним школа  і досі сприяє розвитку цього ви-
ду спорту в нашій рідній країні. За словами 
пана Жданова, Леонід Юхимович – видатний 
педагог і тренер, який зумів знайти і вихо-
вати таких людей, які повністю віддаються 

мотоциклетному спорту, для яких мотоспорт 
– це життя. Він також наголосив на важли-
вості розвитку технічних видів спорту в під-
вищенні боєздатності країни, відстоюванні 
цілісності та незалежності України. 

Ректор університету Микола Дмитри-
ченко зауважив, що Леонід Братковський 
мав особливий дар відкриття спортивних 
талантів, умів з ними працювати, орінтуючи 
на перемоги. Він  висловив переконання, що 
пам'ять про славетного тренера, педагога, 
методиста та спортсмена Леоніда Братков-
ського житиме вічно, а Меморіальна дошка 
сприятиме цьому.

Участь в урочистостях також взяв багато-
разовий чемпіон та призер чемпіонатів Укра-
їни, бронзовий призер чемпіонату Європи 
з мотокросу, студент НТУ Дмитро Асманов.

Василь ЯКИМЧУК

На фасаді головного навчального корпусу Національного транспортного 
університету України відкрито меморіальну дошку на честь Заслуженого тренера 
України, багаторічного Президента федерації мотоциклетного спорту України, 
видатного педагога, спортсмена та громадського діяча Леоніда Братковського

Пам’ять 

Спогади ветерана  

ЙОГО І ДОСІ ПАМ’ЯТАЮТЬ!

Петро  Савич народився у 
червні   1946-го.  Країна 
заліковувала рани, нанесені 
Другою світовою війною, і 

його родині, як і більшості людей, жи-
лося вкрай важко. Відтоді минуло по-
над 70 років, а він і досі пам’ятає своє 
босе і напівголодне дитинство. А ще з 
вдячністю згадує батьків, – Саву Яко-
вича  та  Федору Іванівну, – жителів 
села Каноничі, що у  Володимирець-
кому районі Рівненської області. По 
закінченні  школи, а сталося це у 1965 
році, хлопець   поступив  на  курси  
водіїв. 

– Навчання  видалося  дуже  цікавим,  
особливо  захоплювало водіння  на  авто-
мобілях  ГАЗ-51  та  ЗіЛ-164, – каже Петро 
Савич. –   Моїми  наставниками  були    ви-
кладач  Щесюк  Володимир  Васильович   та  
інструктор  Кокорін   Василь Миколайович. 
Вже  під час армійської служби,  яку  прохо-
див  в  Німеччині,  десятки  разів  згадував  
їхні  настанови,  реалізуючи їх на практиці. 
Там, у війську, мене вражало все, почина-
ючи від армійського розпорядку дня і до 
тієї техніки, яка було на озброєнні Групи 
Радянських Військ в Німеччині. Завершив 
я свою армійську службу на теренах Радян-
ського Союзу, де з тисячами інших вояків 
брав участь в «битві за урожай».

Коли приїхав додому, відразу  після те-
плої зустрічі з рідними – «дембелю»  захо-
тілося  провідати  рідний  автомотоклуб.

– Пропоную тобі, Петре, роботу, 
– сказав Анатолій Данилович Бур-
цев – директор закладу. 

Трохи помовчавши і подивив-
шись мені пильно в очі, додав:

У нас.
Від несподіванки у мене аж дух 

перехопило. Звісно, що я погодив-
ся.   Сталася ця непересічна подія 
у листопаді  1968  року. Відтоді  не 
було  жодної миті, щоб  пожалку-
вав про своє тодішнє рішення. За 
цей час  пройшов шлях  від  май-
стра  виробничого  навчання  до  
заступника  директора, пам'ятаю 
багатьох колег, з якими доводи-
лося працювати. Зокрема, Бориса 
Юрійовича Федорчука, Людмилу 
А н д р і ї в н у 
Руднік та ба-
гатьох інших. 

Щиро радий, що і 
сьогодні мене оточу-
ють справжні профе-
сіонали, і люди з ве-
ликої літери, на яких 
можу завжди поклас-
тись. Наприклад, Ві-
талій Михайлович 
Бутрим, Василь Ми-
хайлович Коваль-
чук, Петро Іванович 
Олійник, Анатолій 
Назарович Кущик та 
багато інших: прак-
тично весь наш ко-
лектив є великою і дружньою родиною. 
Ми все ділимо разом – радість і смуток, 
радіємо успіхам колег.

 Тисячі  людей  пройшли  через  наш на-
вчальний  заклад,  і  мені дуже приємно, 
що я долучався до їхнього навчання і ви-
ховання.    Особливо  згадую  той  період,  
коли    наші випускники  їхали на  так звану  
афганську війну, потрапляли до інших «га-
рячих точок». Ми, викладачі і майстри, не 
лише  хвилювалися  за  них,  а й старалися 
готувати з них справжніх професіоналів.  І  
як приємно  було  чути  потім слова  щирої  
подяки  від  хлопців,  коли  вони  поверта-
лися до рідних домівок! Адже багато  хто 
вважав,  що  вижив  тільки  завдячуючи  
знанням,  які  отримав  у нашій  автошко-
лі.  Тому,  що  водій  на  війні,  це  особлива  

постать,  від  якої  залежить  не  лише  його 
життя,  а  й  життя товаришів.  

Що ще можу згадати? Один з головних 
епізодів – будівництво автошколи, яка зво-
дилася на    моїх  очах.  На  пустому  місці. 
Та завдяки наполегливості будівельників, 
моїх колег, всі роботи були завершені в 
стислі строки. Після того, як навчальний 
заклад почав працювати, кількість майбут-
ніх військових водіїв зросла: до  півтисячі  
чоловік на  рік.  Потім, на жаль, настали не-
легкі часи. Як для всього Товариства, так і 
нашого закладу. Адже Міноборони, зважа-
ючи на скорочення війська, відмовилося 
од наших послуг.

Сьогодні, коли проти нас, українців, 
ведеться неоголошена війна, авторитет 
Української  армії зростає: розгорнуто  чи-

мало нових з'єднань, підрозділи отриму-
ють новітні зразки техніки, в тому числі 
і автомобільної. Хочеться вірити, що про 
нас, оборонців, знову згадають, оскільки 
ми спроможні професійно готувати водіїв, 
інших фахівців для ЗС України.

В  свої    70 років  я неабияк пишаю-
ся  тим,  що  вибрав  в  житті  оборонне 
Товариство  і  по сьогодні працюю на 
Україну,  обіймаючи посаду заступника 
директора.   За  ці  роки  ялини,  які  ми 
висадили  у  1970  році,  пеетворилися у 
ліс.   І  навчальні  корпуси,  які  потонули  
в  ньому,  здаються  не  такими  вже  й  
похмурими.  Вірю,  що  ще  настане  хо-
роше  майбутнє  для  військових  водіїв  
і  автошколи  в цілому.

Спогади Петра Рижого записав 
Василь РУДИКА

Петро Рижий майже півстоліття працює у 
Володимирецькій автошколі, що на Рівненщині 

« Н І К О Л И  Н Е  Д У М А В , 
ЩО СТІЛЬКИ ПРАЦЮВАТИМУ НА ОДНОМУ МІСЦІ…» 
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Кожна людина з’являється на світ 
з  благословення Всевишнього, 
який наділяє її здібностями, та-
лантами і захопленнями. В од-

них це проявляється в дитинстві,  в інших 
дещо пізніше.  Сергій Голоцван належить 
до перших, змалку захопившись спортом. 
Ще у ранньому дитинстві – разом з дру-
зями –  встановили у дворі турнік, згодом  
змайстрували самокат, підвісну дорогу. В 
усіх дитячих забавках  завжди був лідером. 
Згодом, коли підріс,  склав із запчастин мо-
тоцикла, на якому витворяв різні «викру-
таси». Коли виповнилося 16 років, батьки, 
знаючи про потяг сина до техніки, пода-
рували йому омріяну «Яву». Тоді Сергій 
почувався найщасливішою людиною на 
світі! Проте…  взявся її удосконалювати!...

Про спорт теж не забував: придбав прості 
гантелі, потім розбірні, незабаром з друзя-
ми облаштували спортивну залу, де всі разом 
тренувалися. Після закінчення школи посту-
пив до Одеського політехнічного універси-
тету, де почав опановувати спеціальність 
«Автомобілі та автомобільне господарство». 
У вільний від занять час відвідував юнацьку 
спортивну школу, записавшись до боксер-
ської секції. Згодом став підопічним   трене-
ра Миколи Гудя. Про спортивні досягнення  
Сергія Голоцвана можна розповідати чимало, 
адже він є  багаторазовим учасником і пере-
можцем багатьох турнірів, зокрема, і  при-
зером чемпіонату Одеської області  пам’яті 
майстра спорту Сараєва Л.Т. 

У Голоцвана є ще одне захоплення – робота! 
Так,  як це не дивно звучить, але так співпало.  І 
сталося це диво влітку 2012-го, коли його при-
значили інструктором Добровеличківського 
спортивно-технічного клубу, що на Кіровоград-
щині. За кілька  місяців і очолив цей заклад. 
Відданість дорученій справі, уміння знаходити 
спільну мову з колегами і професіоналізм віді-
грали у цій ситуації не останню роль…

Всі ми знаємо про ті труднощі і проблеми, 
якими супроводжується життєдіяльність  обо-
ронного Товариства. Наш СТК не є винятком. 
Проте люди, які тут працюють, рук не опуска-
ють. Розуміючи, що успіх їхнього колективу  в  
руках самого колективу, тобто їх самих. 

Сергій Васильович не живе одним днем, 
усвідомлюючи, що жити й працювати потрібно 
з перспективою на майбутнє. Тому, попри всі  
труднощі, придбали легковик, мотоцикл. Попо-
внили навчально-технічну базу світлофорами 
усіх типів, комплектом  дорожніх знаків, телеві-
зором Bravis Led 32D,  ноутбуком. Встановили  
на комп’ютері відеокурс  з правил дорожнього 
руху,  маємо також магнітно-маркерну дошку,  
комплект відеоспостереження,  мотокосу та  
іншу техніку, за допомогою якої удосконалю-
ємо навчальний процес і намагаємось надати 
адмінприміщенню сучасного та охайного виду.

Побудували додатковий гараж для авто-
мобілів, відремонтували огорожу території,  
навчальні класи, замінили 12 вікон на плас-
тикові. Задля покращення побутових умов  
провели водопостачання та обладнали кімна-
ту особистої гігієни. Працюємо над створен-
ням  тиру для стрільби з пневматичної зброї.

Неоголошена війна, якою пішов на Україну 
Кремль, не залишила нікого байдужим. З на-
шого колективу сьогодні ніхто не перебуває в 
районі проведення антитерористичної опера-
ції, але ми намагаємося надавати захисникам 
країни посильну допомо-
гу: передали їм  посуд,  
продукти харчування, 
інструменти, необхідні 
для спорудження блін-
дажів.  Відгукуючись на 
прохання офіцерів міс-
цевого військового ко-
місаріату, надаємо при-
міщення для проведен-
ня навчання та зборів з 
військовозобов’язаними 
громадянами, а також  
автомобілі для їх тран-

спортування. В наших приміщеннях зберіга-
ється і військова автотехніка.

Окрім підготовки водіїв, у нашому СТК багато 
уваги приділяється розвитку спорту. Для цього 
створено мініспортзал, який плануємо удоско-
налити та  доповнити інвентарем, а також пей-
нтбольний клуб, під дахом якого  проводяться 
змагання.  Не забуваємо і про військово-патріо-
тичне виховання молоді: з підлітками зустріча-
ються наші працівники, які свого часу відслужи-
ли в Українському війську – їм є що розповісти. 
Напередодні Днів Перемоги у Другій світовій 
війні, визволення України, області від німецьких 
фашистів беремо участь у заходах, приурочених 
до цих дат, організовуємо зустрічі ветеранів ві-
йни з підростаючим поколінням.

Сергій Голоцван вважає, що йому неабияк 
поталанило з колективом.

– Люди, з якими я працюю, є не лише від-
мінними професіоналами, а й надійними по-
мічниками у всіх  справах, – каже Сергій Ва-
сильович. – Вони молоді й завзяті, не ляка-
ються труднощів. Наприклад, наш головний 
бухгалтер:  має дві вищі освіти – юридичну та 
технічну, вирізняється сумлінним ставленням 
до виконання своїх обов'язків.

Олександр Буцик – інструктор з практич-
ного водіння. Йому 26 років, але всі наші слу-
хачі відзначають його як напрочуд грамотно-
го спеціаліста. Тетяна Литвиненко – ровесни-
ця Олександра – обіймає посаду лікаря. Теж 
слугує взірцем виконання своїх функціональ-
них обов'язків.

Плани на майбутнє – закінчити облашту-
вання тиру, збільшити кількість інвентарю в 
спортзалі та в пейтбольному клубі, провести 
опалення та закінчити ремонт адмінпримі-
щення, облаштувати в гаражі мийку для ав-
томобілів СТК.

 Анжела ПЕТРОВА

Попри всі труднощі і негаразди сьогодення, колектив Добровеличківського 
спортивно-технічного клубу, що у Кіровоградській області, вірить у кращі часи

«НАША ДОЛЯ В НАШИХ РУКАХ…» 
Наша гордість

Благодійність оборонців

Вже  т р ет і й  р і к  п о с п і л ь  в 
н а в ч а л ь н и х  з а к л а д а х 
м і с та  З н а м ’ я н к и ,  щ о  н а 
Кіровоградщині, проводить-

ся благодійна акція «Три овочі». ЇЇ учас-
ники заготовляють і відправляють  
до частин і підрозділів Збройних 
Сил України, Національної гвардії та 
інших силових відомств, задіяних 
в проведенні антитерористичної 
операції, помідори, огірки, капусту 
тощо. Активну участь у ній беруть і учні 
Знам’янської загальноосвітньої школи. 
№7. Цього року, за ініціативи шкільного 
самоврядування, було вирішено теж  
збирати овочі для військових.

Ініціативу підтримали всі без виключен-
ня учні.  Адже така допомога є посильною 
навіть для найменших школяриків. Напи-
сали малюки і листа до воїнів з побажан-
нями миру та скорішого повернення до-
дому живими і здоровими.

 Після того, як продукція була заготов-
лена,  постало питання: як її  відправляти? 
Адже у розпорядженні директора школи 
немає транспортних засобів. Тоді зверну-
лись по допомогу  до Знам’янського місь-
кого спортивно-технічного клубу Товари-
ства сприяння обороні України, який очо-
лює Володимир Колебіденко.

– Ми не могли відмовити дітям у їхньо-
му щирому прагненні допомогти нашим 
хлопцям, – каже він. –  Тож виділили тран-
спорт для цієї благородної справи і  понад 
200 кілограмів овочів, зібраних школярами, 
відправилися до воїнів 93-ї  окремої меха-
нізованої бригади, що дислокується побли-
зу міста Рубіжного Луганської області. Тут 
служить і Євген Чінчой –  син інструктора 
нашого МСТК, Віктора Васильовича Чінчоя. 
Євген та його бойові побратими передали 
вітання школярам та щиро дякували за таку 
необхідну нині для них допомогу.

Олександ Колебіденко як ніхто інший 
розуміє важливість надання благодійної 
допомоги воякам. Адже і сам свого часу 
служиву Афганістані, де виконував так зва-
ний інтернаціональний обовязок. Саме за 
його ініціативи Знамянський СТК з самого 
початку АТО теж надає Українському вій-
ську посильну допомогу.

Сьогодні ні для кого не є таємницею 
той факт, що Українське військо навесні 
2014-го виявилося погано підготовленим 
до відбиття агресії.Зокрема, бракувало 
не лише сучасної зброї, а й бронежиле-
тів, кевларових шоломів тощо. Втім, ви-
стачає проблем і сьогодні. Приклад, який 
ми наведемо нижче, є кращим тому під-
твердженням.

Нещодавно зв’язківці однієї з частин 
військової розвідки Збройних Сил Укра-
їни, які несуть бойову службу на Донба-
сі, отримали від закордонних благодій-
ників радіостанцію УКХ-діапазону. Але, як 
з'ясувалося згодом, її  антена забезпечує 
гарантований радіозв’язок штабу з роз-
відувальною групою лише на відстані  до 
25 км. А це за реальних бойових умов не 
завжди достатньо. Якщо, наприклад, втра-
чається зв'язок розвідників, які перебува-
ють у ворожому тилу з командуванням, на-
слідки можуть бути непередбачуваними.

Тож розвідники звернулись до радіо-
аматорів Львівської обласної організації 
Товариства сприяння обороні України з 
проханням покращити ефективність ви-
користання радіостанції.

Спеціаліст з радіозв’язку Львівського 
обласного осередку Швидкий В.В.  розра-
хував, виготовив та передав на фронт 4 ан-
тени, аналогічні тим, що використовують 
наші радіоспортсмени під час національ-
них та міжнародних змагань з радіозв’язку 
на ультракоротких хвилях.

Польові випробування цих антен, про-
ведених військовослужбовцями ЗСУ в умо-
вах антитерористичної операції, підтвер-
дили їх високу ефективність та надійність. 
Відтепер дальність радіозв’язку в окре-
мих випадках становить до 110 кіломе-
трів, що досягається вузькою діаграмою 
спрямування антен  та їх горизонтальною 
поляризацією. Отже, військовий підроз-
діл ЗС України  отримав значно надійні-
ший та більш захищений від засобів ра-
діоелектронної боротьби противника 
радіозв’язок, що сприяє якісному вико-
нанню бойових завдань.  Зауважимо, що 
це непоодинокий приклад надання безко-
рисливої допомоги оборонцями нашим за-
хисникам. Більш детально ми розповідали 
про це в попередніх номерах «Вісника».

І. ІВАНЕНКО
Т. ПЕТРОШЕВИЧ

Надання посильної допомоги українським воякам, які боронять 
рідну землю, вже стало доброю традицією для працівників багатьох 
осередків нашого    Товариства

«ЦЕ НАШ ВНЕСОК 
У ПЕРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ!..»



№ 4(24)2016 25№ 2(24)2016 24

Говорят, что если человек с радо-
стью спешит на работу, а потом 
с удовольствием возвращается 
домой, то его можно отнести к 

числу людей благополучных. А уже если 
в течение рабочего дня он занят тем, чему 
посвящает и свое свободное время, т.е. за 
свое увлечение – хобби он еще и зарпла-
ту получает, то его смело можно назвать 
счастливым.

Один из таких везунчиков живет в За-
порожье. Знакомьтесь – полковник мили-
ции в отставке Евгений Михайлов, разме-
нявший 22 ноября 2016 года свой второй 
«полтинник».

Собачья наследственность

В доме Михайловых собаки окружали 
маленького Женю с раннего детства. Его 
отец, летчик и заядлый охотник, когда они 
жили в Красноярском крае, даже живого 
медвежонка как-то  принес. Посмотрев 
телесериал о приключениях полицейско-
го пса Цивиля, первоклассник Женя заго-
релся желанием завести себе такого же.

Первый опыт дрессировки овчарки Це-
заря показал, что твердый характер у него 
есть, и повелевать зверем он сможет. По-
зже, когда уже жили в Запорожье, Евгений 

имел четвероного друга Вулкана, добав-
лявшего ему авторитет в непростых вза-
имоотношениях со сверстниками.

Евгений мечтал о службе на границе. 
Учась в школе, 
поступил в За-
порожский клуб 
служебного со-
баководства ДО-
СААФ СССР. Здесь 
он и заложил 
первый камень в 
фундамент своей 
будущей профес-
сии. Среди учите-
лей-наставников 
с благодарнос-
тью вспоминает 
первого настав-
ника Юрия Ива-
новича Штоль-
ца. Но судьба в 
лице военкома 
распорядилась 

по-своему. Парень оказался в спецназе 
внутренних войск МВД СССР. Избегал-об-
скакал все Крымские горы, но без собаки.

Собачья работа

После службы поступил на работу в ми-
лицию. Позже – Академия внутренних дел 
в Киеве. Параллельно с учебой в милицей-
ской альма-матер посещал курсы служеб-
ного собаководства ДОСААФ под руко-
водством Лидии Ивановны Скобцовой и 

занимался многоборьем со служебными 
собаками у Лидии Константиновны 
Бусыгиной и Константина Петровича Ко-
лесника.

 Именно здесь он очень много пере-
нял у Лидии Ивановны Скобцовой, препо-
дававшей на этих курсах. Заметим, имен-
но Лидия Ивановна готовила четвероно-
го актера для съемок в культовом фильме 
«Ко мне, Мухтар» с незабвенным Юрием 
Никулиным в главной роли. Работала 
она заместителем главного архитектора 
столицы, а собачки были ее хобби, так ска-
зать отдушина для души.

Двукратная чемпионка СССР в соревно-
ваниях по дрессировке собак, она щедро 
делилась своими наработками. И в том, 
что со временем он прочно вошел в про-
фессию, а затем возглавил в Запорожье 
кинологический центр управления МВД 
Украины, есть, считает Евгений Василье-
вич, и заслуга преподавателя.

Центр по праву считался лучшим в 
стране, и видимо Евгений Васильевич 
имеет полное право дать несколько на-
ставлений начинающим дрессировщикам. 

Собака – стайное животное 

В стае главный – вожак. Стань им для 
дрессируемого пса. Собака не понима-
ет смысла человеческой речи, но очень 
тонко улавливает тон и интонацию – у нее 
тонкий слух. Собака запоминает последо-
вательность команд, но не способна де-
лать логические заключения.

Собака обладает слабым зрением, и 
бытует мнение, что весь мир восприни-
мает в черно-белом цвете.

Собака различает «своих» и «чужих» 
исключительно по запаху. Может не узнать 
хозяина, «перебившего» свой запах, на-
пример, алкоголем или одев сильнопах-
нущую одежду.

Собака – лидер среди всех животных 
по уровню развития органов обоняния. 
Искомый запах, образно говоря,каплю по-
та на стадионе сможет найти.

Такое вот его собачье дело...

Способности собак поражают. В Косово, 
где он был командиром группы патрульно-
розыскных собак в составе полицейского 
отряда К-9 миссии ООН, вспоминает Евге-
ний Васильевич, убили семью. «Голубые 
береты» К-9 пошли по следу бандитов. Со-
бака привела к реке, где нападавшие, как 
потом подтвердилось, утопили оружие. 
Переправились на другой берег. Здесь со-
бака повторно взяла след и в конечном 
итоге вывела на дом непосредственного 
участника нападения.

Второй поразительный случай. Бан-
дит долго запутывал свой след, вернулся 
к месту преступления и, затерявшись в 
толпе, наблюдал со стороны, как идет рас-
следование. Собака учуяла негодяя среди 
многих сотен других запахов.

Легенды о собачьей преданности 
известны многим. У Евгения Васильеви-
ча также был случай. Как-то пса отдали, 
как говорят, в хорошие руки, а он, бла-
годаря уникальному чутью, пройдя все 
Запорожье, через день вернулся до-
мой. Но работа по следу – это, так ска-
зать, обязательная программа собачьей 
работы. Высшим пилотажем в подготовке 
служебно-розыскной собаки является об-
наружение взрывчатых и взрывоопасных 
предметов.

Прежде всего, высокие требования 
к псу: сангвинический склад характера, 
уравновешенное поведение, безупречное 
выполнение команд. Особая сложность – 
обследование помещений. Даже лаять со-
баке нельзя, обнаружив взрывоопасный 
предмет – а вдруг заряд оборудован 
взрывателем, реагирующим на звук? 
Или совершать резкие прыжки – ведь не 
исключена и установка датчика движения. 
Обнаружив, т.е. унюхав взрывчатку в по-
мещении все, что до метра, собака должна 
лечь и носом как бы указывать на нее, все 
что выше обозначает путем усадки.  Даль-
ше уже работает человек.

В связи с известными событиями 
на Востоке страны объем работы по 
отысканию взрывоопасных предме-
тов предстоит, увы, большой. Опыт та-
ких конфликтов, например, в странах 
бывшей Югославии, подсказывает, что там 
специалисты минно-розыскной работы 
могут быть задействованы не один год.

В Косово, где мой собеседник побывал 
в двух миссиях, и по сей день есть терри-
тории, где сходить в сторону от дорог ка-
тегорически не рекомендуется. В стране 
нет денег для тщательной отработки близ-
лежащих к дорогам лесов и полей. Работа 
очень дорогостоящая, и главное, 
авральным способом проводить 
ее нельзя. Впрочем, зачем нам 
Косово или Донбасс – вспомни-
те долгие годы и понесенные при 
этом жертвы в ходе разминиро-
вания прилегавших к Новобог-
дановке Мелитопольского райо-
на артиллерийских складов, взо-
рвавшихся в 2004 году.

Собачий спорт

Сейчас Евгений Васильевич воз-
главляет на общественных началах 
Запорожский областной клуб соба-

ководства Общества содействия обороне 
Украины (ДОСААФ). Как говорится – где ро-
дился – там и пригодился. Его воспитанники 
активно пропагандируют любовь к братьям 
нашим меньшим, популяризуют служебно-
розыскную работу собак в полиции, у погра-
ничников, в службе чрезвычайных происше-
ствий, армии.

Вот уже два года, в мае, в Запорожье 
приводятся зональные соревнования по 
служебному многоборью среди взрослых 
спортсменов–собаководов и открывают 
региональный чемпионат среди юниоров 
"Юный кинолог". В числе судей гости из 
Киева и Харькова. Главным судьей, как вы 
догадываетесь, стал Евгений Михайлов.

А вот и последние новости спортивной 
жизни. С 14 по 16 октября, в соответствии с 
Планом основных мероприятий Националь-
ной полиции Украины на базе Сумского на-
ционального аграрного университета про-
шел открытый Чемпионат по многоборью 
со служебными собаками «Юный кинолог». 
В нем приняли участие команды Сумской, 
Одесской, Днепропетровской, Харьковской, 
Киевской и Запорожской областей.

Команда воспитанников Евгения Ми-
хайлова стала абсолютным чемпионом со-
ревнований. В личном зачете отличились 
Виолетта Борисенко с таксой Тихон и сын 
Евгения Васильевича Даниил с овчарка-
ми Бой с Песчанки и Шериф с Песчанки

Понятно, что такая преемственность и се-
мейственность в хорошем понимании этого 
слова не может не радовать отца, и дает ему 
право считать себя счастливым человеком. 

Но до полного счастья, как всегда, чего-
то не хватает: Евгений Васильевич счита-
ет, что в настоящее время потенциал слу-
жебного собаководства не востребован и 
поэтому возможности четвероногих по-
мощников в соответствующих сферах ис-
пользуются далеко не полностью! Видимо 
эти проблемы должны стать темой отдель-
ного разговора.

Виктор АРМЯНОВСКИЙ

Євген Михайлов, віддавши службі в правоохоронних органах десятки 
років життя, сьогодні очолює – на громадських засадах – Запорізький 
обласний клуб собаківництва ТСО України

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Увлечение
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Славетні імена України 

Крапля, що переповнила  
чашу терпіння… 

Його дитинство пройшло серед сіль-
ських дітей, на хуторі Суботові. А у Чиги-
рині Богдан здобув початкову освіту, після 
чого навчався у латиномовному єзуїтсько-
му колегіумі. Провчившись там кілька ро-
ків, хлопець опанував польську й латину, 
пройшов класи граматики, поетики й ри-
торики. Глибокі знання з латини дозволи-
ли йому згодом вільно вести переговори 
з послами головних європейських держав. 
Однак єзуїти не змогли духовно полонити 
хлопця: все подальше життя він був їхнім 
непримиренним ворогом. А ставши геть-
маном, вимагав від польської влади лікві-
дації їхніх колегіумів у козацькій Україні, 
мотивуючи це тим, що вони «провокують 
релігійні чвари і руйнують мир».

Влітку 1646 року шляхтич Чаплинський 
відібрав у Богдана хутір Суботів, успадко-
ванй ним од батька. А коли Хмельниць-
кий – у пошуках правди – поїхав до Варша-
ви, поляки жорстоко побили Тиміша – йо-
го неповнолітнього сина. Навесні 1647-го, 
скориставшись відсутністю Богдана, Ча-
плинський захопив усе Богданове майно, 
цим самим прискоривши смерть хворої 
Богданової дружини Ганни. Місцевий суд, 

куди звернувся Хмельницький, 
став на бік шляхтича. Це стало 
останньою краплею, що пере-
повнила чашу його терпіння… 

Перші перемоги  
і перші поразки

У 1648 році Хмельницький з 
чотирьохтисячним військом ви-
ступив проти поляків, поклавши 
початок новому козацькому по-
встанню. Незабаром воно пере-
творилося на Національно-ви-
звольну війну українського наро-
ду проти поневолювачів. Очолив 
її Богдан. Невдовзі прийшли і 
перші перемоги, і перші поразки.

У битві біля Жовтих Вод і під 
Корсунем повсталі в союзі з та-
тарами розбили польське вій-
сько, але не змогли повною мі-
рою скористатися плодами пе-
ремоги. Та, незважаючи на цю 
обставину, Хмельницький все 

ж був проголошений гетьманом і урочис-
то вступив до Києва. Після відновлення 
військових дій українські війська під його 
командуванням завдали полякам нищів-
ної поразки. Але через зраду кримського 
хана гетьман змушений був укласти неви-
гідний і недовговічний Зборівський мир-
ний договір. 

Війна тривала. На початку червня 1651 
відбулася битва під Берестечком, що закін-
чилася поразкою козацького війська. Во-
сени був укладений Білоцерківський до-
говір, який знищив майже всі завоювання 
українського народу. Проте Хмельницький 
продовжував боротьбу і через рік вщент 
розгромив двадцятитисячне польське вій-
сько під Батогом. 

Аби не допустити поляків на звільне-
ні території України, він з основним вій-
ськом рушив на Поділля, з’єднавшись з 
повстанцями Кривоноса. Назустріч їм зі 
Львова вийшло польське військо. 6 верес-
ня поляки підступили до Старокостянтино-
ва, де їх зустріла вогнем козацька застава. 
Та вночі козаки несподівано пішли з міс-
та. Поляки сприйняли це як паніку, але то 
був хитрий маневр. Їхні війська, втративши 
пильність, вклинилися в заздалегідь під-
готовлені Хмельницьким позиції під Пи-

лявцями. Стихійний відступ, що почався в 
ніч на 14 вересня, переріс у панічну втечу.

Шлях на Польщу
Подальший шлях гетьмана лежав пря-

мо на Польщу. Наприкінці жовтня козаки 
взяли в облогу місто-фортецю Замостя, яке 
знаходилося на межі української та поль-
ської етнічних територій. Та наближалися 
холоди, військо було стомлене й не гото-
ве битися взимку. Розуміючи, що наступ 
на Варшаву за таких умов не має шансів 
на успіх, гетьман почав переговори з по-
ляками. Водночас він зав’язав диплома-
тичні стосунки з російським царем Олек-
сієм і турецьким султаном Мухаммадом IV. 
Наприкінці року було досягнуто домовле-
ності з обраним на королівський престол 
Яном II Казимиром. Обидві сторони свої-
ми універсалами оповістили народи про 
перемир’я. Але шляхту не влаштовували ті 
умови, на яких українці погоджувалися на 
мирне співіснування. Тому, потроху збира-
ючись із силами, вони розгорнули бойо-
ві дії на Волині й Поділлі. У відповідь на 
це гетьман розіслав у полкові міста наказ 
про підготовку до нового походу. У травні, 
коли поляки вже були на марші, а до Ки-
єва з півночі підступали сили литовсько-
го гетьмана Я. Радзивілла, Хмельницький 
затвердив свою ставку у Білій Церкві. По-
слані ним полки зупинили наступ литов-
ців біля річки Прип’ять, відвернувши не-
безпеку від Києва. Тоді ж Хмельницький 
відправив послів у Москву з пропозицією 
почати спільну війну проти Речі Посполи-
тої. Царський уряд зайняв вичікувальну 
позицію, хоча й не заперечував проти за-
купівлі українськими козаками на землях 
Московії зброї та боєприпасів.

Особисте життя

Воно у Хмельницького складалося дра-
матично. Після звільнення від поляків Над-
дніпрянщини він знову зійшовся з Мотрею 
– викраденою в нього Чаплинським. На 
жаль, злагоди між ними не було. Нова дру-
жина підтримувала зв’язки з польським та-
бором і перебувала під сильним впливом 
єзуїтів. Зі спадкоємцем Богдана, Тимошем, 
у неї склалися відверто ворожі стосунки. 
Схоже, ця «степова Єлена», як іноді її нази-

вали, крім вроди й спокусливості іншими 
чеснотами не відзначалася. Коли гетьма-
на довго не було в Суботові, вона зі сво-
єю матір’ю розтринькувала його майно. В 
1651 р. після якоїсь незрозумілої історії 
Тиміш, людина крутої вдачі, за відсутності 
Богдана наказав стратити її. 

Невдовзі гетьман одружився втретє. 
Обраницею стала Ганна, сестра його со-
ратника, ніжинського полковника Івана 
Золотаренка, на той час удовиця. Розваж-
лива, хазяйновита жінка користувалася 
в оточенні Хмельницького всезагальною 
повагою. Вона чим могла допомагала чо-
ловікові навіть у державних справах. Після 
смерті гетьмана стала черницею.

«Я клятві не зраджу…»
У березні 1651 р. він зібрав основні си-

ли під Білою Церквою і, як тільки просохли 
дороги, рушив на Волинь. На Поділлі вже 
йшли запеклі бої. На той час Іван Богун 
розбив поляків під Вінницею, а у травні 
його сили з’єдналися з основним військом 
Хмельницького та загонами хана Іслам-Гі-
рея. Після виснажливих боїв,18 вересня 
1651 р., було укладено Білоцерківський 
мир на тяжких, вкрай невигідних для ко-
заків, умовах. Але, приймаючи принизли-
ві умови, гетьман і не думав миритися з 
поразкою…

Для успішного продовження війни 
Хмельницькому потрібен був надійний со-
юзник. За ситуації, що склалася, ним могло 
стати Московське царство. У травні 1653 р. 
в Москві для обговорення українського 
питання зібрався Земський собор. Він ви-
словився на підтримку козаків і прийняття 
їх у царське підданство. У грудні 1653 ро-
ку Хмельницький відповів цареві листом, 
у якому від імені Війська Запорозького і 
всієї України підтверджував готовність пе-
рейти в його підданство… . 

А вже 8 січня 1654 р. відбулася Переяс-
лавська рада. У своїй промові Хмельниць-
кий обґрунтував доцільність об’єднання 
України з єдиновірною Москвою, яке га-

рантувало б остаточне звільнення від вла-
ди поляків і захист від татарсько-турець-
кої загрози. У відповідь на слова гетьмана 
присутні одностайно заявили: «Волимо під 
царя східного, православного!».

За Переяславською угодою Україна збе-
рігала свою територіально-адміністратив-
ну автономію й козацько-гетьманське са-
моврядування з традиційними правами 
всіх її верств. Козацький реєстр визна-
чався в 60 тисяч. Селяни, раніше підвлад-
ні польській шляхті, одержували особисту 
свободу й землю. За містами визнавалися 
всі колишні права. Православна церква 
займала панівне становище. На випадок 
війни українські козаки мали виступати 
на допомогу цареві, а той обіцяв захища-
ти Україну від зовнішніх ворогів. Під цим 
приводом у ряд міст, зокрема й у Київ, пе-
редбачалося введення московських гарні-
зонів. Гетьманський уряд зберігав за со-
бою право ведення зовнішніх зносин, але 
у випадку переговорів і угод з польською і 
турецько-татарською сторонами мав діяти 
з відома і згоди царських представників.

До літа 1656-го склалася парадоксаль-
на ситуація. Згідно з умовами Переяслав-
ської угоди Хмельницький міг самостій-

но домовлятися з усіма 
державами, крім Поль-
щі, Туреччини та Криму. 
Не порушуючи її, україн-
ський гетьман спільно зі 
шведським королем Кар-
лом Густавом і трансіль-
ванським князем Д.Ракоці 
успішно воював проти за-
лишків військ Речі Поспо-
литої у Прикарпатті. Вод-
ночас московити спільно 
з поляками діяли проти 
шведів у Прибалтиці, а за-

порозькі й донські козаки разом боролися 
з татарами й турками під Азовом.

У такій заплутаній ситуації серед ко-
зацької старшини зростало невдоволен-
ня промосковською орієнтацією геть-
мана. А провідні полковники на чолі з 
Іваном Виговським більше не вважали 
себе зв’язаними договором із москов-
ською стороною. Така ситуація пригнічу-
вала гетьмана. Він усвідомлював правоту 
І.Виговського та його однодумців, але на 
розрив із Москвою не йшов, кажучи:

 «Я хрест цареві цілував і клятві не зра-
джу, а як мене не стане, дійте на свій роз-
суд».

Навесні 1656 р. стан здоров’я Богда-
на Хмельницького помітно погіршився. 
Серйозно похитнула його і загибель си-
на Тимоша. У квітні 1657-го козацька ра-
да вирішила передати гетьманство у разі 
смерті Хмельницького його синові Юрію, 
та Богдан був певен, що той не втримає 
булави. На цьому тлі зміцнювалися пози-
ції розумного й розважливого, схильно-
го до примирення з Польщею Івана Ви-
говського. Майбутнє України і близьких 
до гетьмана людей ставало дедалі неви-
значенішим...

Уранці 27 липня 1657 р. в гетьманських 
палатах у Чигирині Богдан помер. Урочис-
те поховання призначили на 25 серпня 
1657-го (через місяць після смерті), щоб 
представники всього Війська Запороз-
ького встигли прибути до Чигирина й від-
дати гетьманові останню шану. Народ із 
непідробною скорботою проводжав сво-
го правителя. Тіло в супроводі багатоти-
сячної процесії було перевезене до Іллін-
ської церкви у Суботові й там поховане. 
Так пішов із життя великий воїн, дипло-
мат і політик.

 Підготував Олег ДАЦЮК

Людина-легенда – ось найточніша характеристика єдиного в історії 
України загальнонаціонального лідера, за яким піднявся весь народ 

ВЕЛИКИКЙ СИН УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Пам’ятник «Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років» у Жовтих Водах

Музей Богдана Хмельницького у Чигирині
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Вмирали під «Танго смерті»…

Після окупації України німці створили на її 
теренах 180 концентраційних таборів, умови 
перебування в яких були нелюдськими. Поло-
нених використовували на важких і небезпеч-
них роботах по 12-18 годин на день при мізер-
них нормах харчування і відсутності медичної 
допомоги. Звичайним явищем стало катування 
людей: спалювання, закопування живцем у зем-
лю, цькування собаками. Фашисти поводили-
ся гірше, ніж звірі. Комендант концтабору, що 
знаходився у Києві, Радомський з глузуванням 
називав «Днем українця» вівторок і п’ятницю: в 
ці дні у навколишніх ярах планомірно розстрі-
лювали людей. А його «колега» оберштурмфю-

рер СС Вільгауз, за спогадами вцілілих бранців, 
заради розваги стріляв у в’язнів прямо з бал-
кона своєї канцелярії. Потім передавав зброю 
дружині, і вона теж стріляла. Іноді, щоб роз-
важити свою доньку, Вільгауз наказував під-
кидати малолітніх дітей і давав чергу по них…

У Янівському таборі в'язнів нищили під «Тан-
го смерті», написане одним із в'язнів: під цю 
музику нелюди розстріляли майже 200 тисяч 
чоловік. Місцем справжнього геноциду став 
табір для військовополонених «Шталаг-349», 
відомий як «Уманська яма». Після того, як гіт-
лерівці захопили Умань, вони пристосували під 
концтабір глиняний кар'єр цегляного заводу. 
Його площа сягала 10 га, глибина коливалась 
від 6 до 15 м. Нацисти огородили кар'єр двома 
рядами колючого дроту, побудували 11 охорон-

них веж. Найглибше місце кар'єру також було 
огороджене дротом. Так у таборі з'явилося два 
яруси: верхній табір – для живих і нижній – для 
приречених на смерть. Для охорони викорис-
товувалися вівчарки, готові розірвати кожно-
го, хто спробує втекти. Вже на середину серпня 
1941-го в «ямі» було закатовано понад 50 тисяч 
військовополонених.

За неповними даними, у Львівському, 
Славутському, Кам'янець-Подільському, Жи-
томирському, Уманському, Володимир-Во-
линському, Кіровоградському, Сиренькому, 
Дарницькому (в Києві) та інших концтаборах 
військовополонених було вбито близько 1,5 
мільйона людей!

«За «щастям» – до Німеччини…»

У вересні 1942 року Гітлер розпорядився ви-
везти до Німеччини 400-500 тисяч «українських 
жінок віком від 15 до 35 років для викорис-
тання їх у домашніх господарствах». Спочатку 
окупанти вербували добровольців, обіцяючи 
їм райське життя. І дехто погодився. Але після 
того, як з Німеччини почала надходити прав-
дива інформація, люди намагалися будь-якою 
ціною уникнути відправки. Ось, наприклад, до-
слівні уривки з листа української дівчини Ніни 
з Київщини:

 «Я поки ще жива... Напишу вам, як нас го-
дують. Свині дома краще їдять, ніж нам дають... 
Лежати не можна. Хоч і слабий, але повинен 
іти. На роботу йдемо з поліцаєм, на волю не 
пускають. Мамочко-голубонько, нащо ж мені 
таке життя сумне-невеселе, нащо ж наші роки 
молоді так пропадають. Плачемо вдень і вночі: 
ні поїсти, ні попити, ні сісти відпочити. Нащо ж 
нам життя таке?»

Протягом окупа-
ції німці вивезли на 
примусові роботи до 
Німеччини близько 
2,3 мільйони укра-
їнців.

Під час пануван-
ня «нового поряд-
ку» населення Укра-
їни пережило другу 
«колективізацію»: 
лише до березня 

1943-го гітлерівці вивезли майже 6 мільйонів 
тонн тонн пшениці, 1 300 тисяч тонн картоплі, 
понад 2 мільйони голів худоби, 49 тисяч тонн 
масла, 220 тисяч тонн цукру, близько 10 міль-
йонів голів свиней та овець.

«Йшли в бій, не вміючи навіть 
стріляти…»

У 1941 році, зважаючи на стрімке про-
сування вермахту вглиб країни, багатьох 
українців не встигли мобілізувати. Тож во-
ни залишилися на окупованих територіях. 
З початком звільнення України їх, звісно, 
призвали до війська. Але, як згадують вете-
рани… «доволі часто все це робилося на-
швидкоруч і абияк». За свідченням істори-
ків, після першого взяття Харкова навесні 
1943-го було мобілізовано майже 15 тисяч 
осіб віком від… 15 до 45 років! На фронт їх 
відправили без будь-якої підготовки, не ви-
давши їм навіть військових одностроїв. А на 
10-15 чоловік припадала лише… 1 гвинтівка! 
Зважаючи на ці обставини, німці називали їх 
трофейними солдатами. 

За відповідною директивою Верховного го-
ловнокомандувача «товариша Сталіна», при 
фронтах і з метою «військової і політичної під-
готовки новоприбулих військовослужбовців», 
а також для виявлення «ворожих елементів» 
створювалися так звані запасні полки. Їх при-
значення – підготовка новобранців до ведення 
бойових дій. Як вона проводилася можна суди-
ти по доповіді начальника політвідділу 60-ї ар-
мії полковника Ісаєва: «Нове поповнення йшло 
в бій, не вміючи володіти ввіреною йому збро-
єю». А командир полку 5-ї гвардійської дивізії 

І.Попов у післявоєнних мемуарах згадував, як 
до його частини восени 1943 року мобілізували 
800 осіб. Вже під час боїв з’ясувалося, що ко-
лишніх артилеристів «загнали» в піхоту, а тих, 
хто гармати в очі не бачив, відправили в арти-
лерію. Сталося це в одному із сіл Черкащини. 
До речі, саме на Черкащині в період битви за 
Дніпро і пізніше, під час Корсунь-Шевченків-
ської битви, загинула велика кількість мобілі-
зованих і відразу ж кинутих у бій українських 
селян. Багато їх поховано в братських могилах 
за кілька кілометрів від рідної домівки, але досі 
багато вважаються зниклими безвісти…

Впродовж десятиліть компартійна про-
паганда стверджувала, що «населення ви-
зволених районів обіймами і поцілунками 
зустрічало Червону армію, а між радянськи-
ми воїнами, незважаючи на їх національність, 
були братерські, товариські стосунки, коман-
дири поважали своїх бійців». Та чи так це бу-
ло насправді?

Югославський журналіст-комуніст Мілован 
Джилас, який побував навесні 1944 року в Укра-
їні, згадував не тільки стриману зустріч україн-
цями Червоної армії, їхнє «пасивне ставлення 
до війни і радянських перемог», а й російсько-
го водія, котрий крив українців матом за те, що 
«вони погано воювали». Такі українофобські 
настрої траплялися й серед вищого команду-
вання. Генерал В.Герасименко, наприклад, зга-
дував, що командувачі 1-го і 4-го Українських 
фронтів генерали Конєв і Толбухін називали між 
собою мобілізованих українців «малоумками», 
а самого генерала, який уперто продовжував 
говорити українською мовою, «хохлом». 

Україну визволяли і націоналісти

Протягом десятиліть нас переконували, що 
«українські націоналісти були вірними при-
служниками фашистів, беручи участь у спіль-
них з есесівцями каральних акціях». Але з про-
голошенням Україною незалежності ми дізна-
лися, що це є грубими інсинуаціями. Так, вони 
співпрацювали з німцями. Але ця співпраця 
тривала до літа 1941 року. А після того, як у 
Львові 30 червня 1941-го була проголошена 
незалежність України, відразу почалися пе-
реслідування націоналістів: гестапівці кинули 

за грати Ярослава 
Стецька, а згодом 
і Степана Бандеру. 
До речі, головний 
ворог Кремля вий-
шов на волю лише 
наприкінці війни…

За словами голо-
ви Українського ін-
ституту національ-
ної пам'яті Володи-
мира Вятровича, 
комуністичні ідео-

логи, твердячи про негідників-націоналістів, 
часто посилалися на міфічні документи. Нато-
мість ніколи не згадували той з них, у якому 
німці чітко кажуть, що «рух Бандери органі-
зовує повстання задля створення незалежної 
України». 

– Є ще цікаві німецькі документи в наших 
архівах, які вивчали спецслужби і радянська 
розвідка, перекладали російською мовою, – го-
ворить Володимир Михайлович. – В них оцінка 
українського визвольного руху як такого, що 
чинить активний спротив нацистам. До речі, 
німецькі спецслужби у своїх доповідях Гітле-
ру зазначали, що крім руху Бандери в Україні 
немає жодного, який становив би серйозну не-
безпеку Німеччині.

Перша велика антинімецька акція УПА від-
булася у січні 1943 року – напад на колону по-
ліції. Німці у відповідь захопили заручників з 
населення, яких помістили в тюрму і згодом 
розстріляли. 7-8 лютого повстанці здійснили 
напад на Володимирець і звільнили його. Таким 
був початок кривавої боротьби з нацизмом. 
Влітку 1943 року вона набула дуже серйозного 
масштабу, що змусило німецьке командування 
пр оводити спеціальну антипартизанську опе-
рацію, до якої було залучено 10 тисяч поліцей-
ських і вояків.

Про активну антинімецьку боротьбу укра-
їнських повстанців доповідали в депешах ке-
рівництву радянські партизани. Тож радянська 
влада знала про участь УПА в боротьбі проти 
нацистів і все-таки використовувала у своїй 
пропаганді тезу про 
спільну боротьбу 
українців з нацис-
тами.

Німці, в свою 
чергу, зображува-
ли боротьбу укра-
їнських націоналіс-
тів як спецоперацію 
Кремля. Влітку 1943 
року район антині-
мецької боротьби 
поширився на Га-
личину, де самообо-
рону було перефор-
мовано в УПА-Захід. 

Повстанці навіть займали районні центри, і бу-
ли території, які контролювали виключно сили 
УПА, де не було окупантів. Останнє зіткнення 
УПА з німцями відбулося в Карпатах біля рай-
центру Сколів між 6 і 16 липня 1944 року.

Жертвами антинімецьких акцій українських 
повстанців стали від 12 до 13 тисяч німців та 
їхніх союзників. Здавалося б, цифри незначні 
порівняно з фронтовими втратами, але їх тре-
ба порівнювати із завданими втратами інших 
партизанських рухів: радянського, польського, 
французького. Ці цифри красномовно свідчать 
про вагомий внесок українського повстансько-
го руху у боротьбу з нацизмом. 

Правду не переписати

Незважаючи на величезні втрати серед бій-
ців і командирів Червоної Армії та мирного на-
селення, 28 жовтня 1944 року Україна була ви-
зволена з-під фашистського гніту. І що б сьо-
годні не казали кремлівські ідеологи на кшталт 
Кисельова про «вирішальну роль російського 
народу у визволенні українців від фашистів», 
ми маємо пишатись подвигом наших батьків 
і дідів. Це вони, жертвуючи своїми життями, 
гнали ворога з рідної землі. Пліч-о-пліч з сол-
датами інших національностей. Вони й гадки 
не мали, що сини й онуки їхніх бойових побра-
тимів, з якими ділили останню цигарку, набої 
і гранати, через 70 років приватизують їхній 
внесок у розгром нацизму. А ще – прийдуть на 
українську землю, несучи розруху, смерть, сію-
чи ворожнечу поміж людей, чиї діди й батьки 
покінчили з фашизмом.

Ми не дискутуватимемо з приводу того, хто 
краще воював, хто більше знищив гітлерівців і 
залишив своїх підписів на стінах рейхстагу. Ми 
і так добре знаємо, що хребет фашистському 
звірові зламали радянські солдати, серед яких 
були мільйони кращих синів Українського на-
роду. І цього факту не зітруть з нашої пам'яті 
ніякі брехуни!

За матеріалами Українського інсти-
туту національної пам'яті, друкова-
них видань підготував Сергій ЗЯТЬЄВ

Наші батьки і діди зробили вирішальний внесок не лише у визволення 
рідної землі, а й загалом у Перемогу над німецьким нацизмом

«У ЦІЙ ВІЙНІ УКРАЇНЦІ
ПОКАЗАЛИ СЕБЕ ЯК НАЦІЯ»

Новий порядок по-нацистськи

Битва за Дніпро

Повстанці УПА

Меморіал на букринському плацдармі
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6 грудня – День Збройних Сил України 

Ве с н а  2 0 1 4  р о к у.  В  К р и м у 
з'являються «зелені чоловічки», 
які штурмують частини Зброй-
них Сил України, захоплюють їх 

майно. І 79 десантно-штурмову бригаду, 
де служить командир взводу старший 
лейтенант Валерій Чибінєєв , перекида-
ють у Херсонську область.

– Ми прикривали адміні-
стративний кордон з півост-
ровом, – розповідає офіцер. 
– Адже тоді існувала висока 
ймовірність російського втор-
гнення з Кримського напрям-
ку. Слава Богу, що цього не ста-
лося, хоча ми були готові зустріти непроха-
них «гостей».

У квітні, після оголошення антитерорис-
тичної операції, десантників 79-ї передисло-
ковують на Донбас. Там вони – спільно з вій-
ськовослужбовцями інших частин і підрозділів 
– протистоять сепаратистам. А згодом почина-
ють звільняти од них Красний Лиман, Ізварино, 
Маринівку, Добжанське, інші міста і села краю. 
Не раз і не два десантники під командуванням 
офіцера Чибінєєва потрапляли у вкрай скрут-
ні ситуації, коли їхні життя, здавалось, висіли 
на волосині. Але високий професіоналізм, хо-
робрість командира завжди рятували їх від 
смерті. Так було, наприклад, коли вони наштов-
хнулися на ворожу диверсійно-розвідувальну 
групу, що влаштувала засідку. Але не розгуби-
лися, знищивши терористів.

– Відверто кажучи, я тоді вже подумки по-
прощався зі своїми рідними, – каже «Псих» – 
один з підлеглих Валерія Чибінєва. – Добре, 
що у нас такий командир…

Неподалік селища Ізварино бійці Чибінєва 
врятували життя 3 танкістам, витягнувши їх – 
під обстрілом ворожих снайперів – з підбитої 
машини: після того, як ті опинилися у безпеці, 
танк од кумулятивного снаряду спалахнув як 

сірник. Довелося Валерію захищати і Доне-
цький аеропорт, підтримуючи снайперським 
вогнем кіборгів. Влітку того року групи снай-
перів під командуванням цього мужнього офі-
цера знешкодили кілька ворожих кулеметних 
розрахунків: навіть діставши поранення, офі-
цер не залишив бойової позиції…

Товариші по службі, розповідаючи про 
Валерія, відзначають, що він уміє розумно 
ризикувати і за вкрай складних ситуацій 

миттєво приймати єдино пра-
вильні рішення. Випадок, про 
який розповім, зайвий раз це 
підтверджує.

Літо 2014-го. Луганщина. 
Разом зі своїми побратима-
ми Чибінєєв обороняє одну з 
висот. Опівдні надходить по-
відомлення, що у їхній бік ви-
сувається група наших спецп-
ризначенців і їм потрібно за-

безпечити безпечне просування. Незабаром 
показується група людей, поява яких нікого 
не насторожила. Та Валерій, щоб переконатись 
що це дійсно українські військовики, вирушає 
їм назустріч. У «камуфляжі» без розпізнаваль-
них знаків. Коли до незнайомців залишається 
метрів 20-30, помічає на їхній уніформі..геор-
гіївські стрічки!.. Але не розгублюється: пока-
зуючи у напрямку висоти, де знаходились на-
ші бійці, кричить:

– Там укропи…
– Ми і без тебе це знаємо, – чує у відпо-

відь. – Скажи краще, чому без стрічки? Так 
можна і на кулю своїх нарватись.

– Та ось у нещодавній рукопашній з укра-
ми загубив її, – посміхається Валерій. – Але 
сьогодні ж пов'яжу нову.

Йому порадили «йти до наших хлопців», 
але чомусь забажали, щоб він здав автомат. 
Коли передавав зброю терористу, наніс йому 
сильний удар і жбурнув у бойовиків гранату 
Ф-1. А сам побіг, петляючи од куль терорис-
тів. Наші бійці, почувши стрілянину і поба-
чивши свого командира, який мчить місци-
ною, відкрили по ворогу вогонь.

Сьогодні капітан Чибінєєв командує ро-
тою снайперів. Разом зі своїми бойовими по-

братимами він перебуває на промзоні Авді-
ївки – селища, яке стало символом незлам-
ності духу українських воїнів. Завдання, які 
виконує цей підрозділ, є досить специфіч-
ними. Наприклад, разом з хлопцями зне-
шкоджує диверсійно-розвідувальні групи 
ворога, доводиться вступати у поєдинок і з 
ворожими снайперами. 

– Капітан Чибінєєв – надзвичайно сміли-
вий офіцер, – говорить командир 79-ї бри-
гади полковник Валерій Курач. – Але без 
потреби не ризикує: цінує життя підлеглих 
і своє. Щодо професійної підготовки, то без 
перебільшення він є асом своєї справи. Впев-
нений: саме за такими офіцерами майбутнє 
нашого війська. Я дуже радий, що Українська 
держава гідно оцінила внесок мого підлегло-
го у майбутню перемогу над ворогом.

Знаючи, що в районі АТО Валерій Чибінє-
єв знаходиться понад 2 роки, поцікавився чи 
не втомився він од цієї війни. Трохи подумав-
ши, офіцер відповів:

– Хіба приємно, коли над твоєю головою 
щодня свистять кулі і «гради»? Але кому, як 
не нам, українцям, захищати свою рідну зем-
лю? За нас цього ніхто не зробить. Кожен, 
хто здатен тримати в руках зброю, повинен 
її боронити. 

Про те, що його представили до звання 
Герой України капітан Чибінєєв не знав. І ко-
ли під час вручення державних нагород про-
звучало його прізвище, це стало для нього 
повною несподіванкою.

Молодший брат Роман, з яким він вихо-
вувався у дитячій школі-інтернаті, пишаєть-
ся братом.

– Я завжди вірив, що про Валерія знатиме 
вся Україна, – каже він. 

Радіє за Валерія і Оксана – дівчина, з якою 
він нещодавно побрався.

– Я дуже хвилююся за Валерія, – каже во-
на. – Репортажі з району Авдіївки не можу 
дивитись без сліз. Коли він дістав поранення, 
я молилася за нього. І Бог почув мене. Мрію, 
щоб якомога скоріше закінчилася війна і ми 
були разом, народили і виховували дітей. За 
таке майбутнє і воює мій чоловік.

Сергій ЗЯТЬЄВ

24 серпня 2016 року. Хрещатик. До Президента України, 
який нагороджує учасників антитерористичної операції, 
підходить стрункий капітан-десантник. І отримує з рук  
Петра Порошенка Зірку Героя України. 

«МИ ВОЮЄМО НЕ ЗА ОРДЕНИ,

 А ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ...»

На початку жовтня 2016 року 
у Центральному будинку 
офіцерів Збройних Сил України 
відбулися урочистості з на-

годи 25-річчя з дня надання Верховною 
Радою України газеті «Народна армія» 
статусу Центрального друкованого органу 
Міністерства оборони України. У них взя-
ли участь представники Міністерства обо-
рони та Генерального штабу ЗС України, 
Національної спілки журналістів України, 
ветерани газети тощо.

–  Хочеться привітати весь колектив газе-
ти «Народна армія» та її ветеранів зі славним 
ювілеєм та побажати успіхів, багато нових чи-
тачів, цікавої роботи та постійного розвитку, – 
зазначив у вітальному слові заступник Міні-
стра оборони України з питань євроінтеграції 
Ігор Долгов. – Назва газети «Народна армія» 

випередила час. Наша армія дійсно змінила-
ся, ставши насправді народною. І тепер назва 
газети повною мірою відображає цю ситуацію.

Також Ігор Долгов зауважив, що 25 років – це 
саме той час, за який відбувалася і продовжує 
відбуватися інформаційна революція. Він, зо-
крема, зазначив, що багато друкованих видань 
програли конкуренцію електронним ЗМІ, Інтер-
нету, радіо, телебаченню. А військове видання – 
ні. Більш того, воно здобуло ще більшу читацьку 
аудиторію. Адже його читають не лише бійці на 
передовій, а й ті цивільні, які живуть у зоні АТО, 
в тому числі і за лінією зіткнення. І слово вій-
ськових журналістів для них є вкрай важливим.

– Слово – це дійсно зброя. І коли проти нас 
ведеться інформаційна війна, ця зброя стає 
дуже важливою. Ворожій пропаганді треба 
протистояти правдою. І ви несете правду лю-
дям, – наголосив він.

Заступник Міністра оборони України  вру-
чив колективу редакції «Народна армія» Гра-
моту Верховної Ради України «За заслуги пе-
ред Українським народом», а також  відомчі 
нагороди кращим військовослужбовцям.

– Найскладнішим періодом для колективу 
«Народної армії», як і для нашого війська, всієї 
держави стали роки військової агресії проти 
України, – зазначив головний редактор газе-
ти полковник Роман Драпак. – З огляду на по-
тужні російські інформаційні атаки ми розуміє-
мо, що наші солдати і офіцери мають постійно 
отримувати всебічну і об’єктивну інформацію. 
І коли на початку антитерористичної операції 
поштова служба не могла до всіх наших адре-
сатів доставляти газети через загрозу життю 
її працівників, а штатної польової типографії 
в нас не було, ми налагодили логістику че-
рез підрозділи ФПЗ та волонтерів. Тим часом 
власними силами та за підтримки наших колег, 
друзів обладнали та поставили на колеса пе-
ресувний видавничий пункт і незабаром стали 
випускати газету безпосередньо в зоні АТО.

А знаючи настрої багатьох мешканців Дон-
басу, які тривалий час перебували під впливом 
потужної російської пропаганди, ще восени 
2014 року ми започаткували видання газети 
«Специальный выпуск для жителей Донбас-
са», яка й досі щотижня виходить у світ і без-
коштовно розповсюджується серед мешканців 
Донеччини та Луганщини.

Атмосфера під час свята була особливою, 
адже гостям було продемонстровано відео-
фільм з доробку журналістів «Народної армії» 
з їхніх відряджень у зону проведення АТО. Де-
монстрація цих матеріалів, а також концертні 
номери не залишили байдужими нікого. «На-
родноармійців» та гостей привітав концерт-
ною програмою Заслужений академічний ан-
самбль пісні і танцю Збройних Сил України.

Вадим КОВАЛЬОВ

      Колектив газети «Народна армія» – це передусім колек-
тив патріотів України, вітчизняного війська, військової жур-
налістики. Щоденне натхнення нам дають солдати і офіцери 
нашого війська, які героїчно захищають нашу незалежність 
і цілісність. Вони – головні герої наших публікацій, вони — 
гордість всього нашого суспільства.

Ми щодня націлені на те, щоб наш читач отримував прав-
диву і всебічну інформацію про події в Україні й світі, про 
розвиток нашого війська, його переозброєння, про службу 
наших солдатів і офіцерів. У центрі уваги наших журналістів 

і питання тилового забезпечення, соціального захисту військовослужбовців, військо-
во-патріотичного виховання молоді, історичної спадщини.

Журналісти нашої газети працюють у зоні бойових дій на Сході України з перших 
днів проведення АТО. Ми об’єктивно висвітлюємо події на Донбасі й тим зменшуємо 
вплив потужної російської пропаганди. Ми розповідаємо про героїзм наших солдатів 
і офіцерів, на плечах яких весь тягар війни. Ми завжди там, де наш солдат!

Ми пам’ятаємо, що достовірна інформація потрібна нашому солдату не менше, ніж 
боєприпаси і вода на передовій.

Ми працюємо для вас, шановні читачі. Дякуємо за довіру і бажаємо вам і всім укра-
їнцям лише добрих новин.

Головний редактор газети «Народна армія» полковник Роман Драпак

«НАРОДНІЙ АРМІЇ» – 25!



 Збройним Силам нашої країни – 25 років! Останнім часом  їх бойова міць істотно поліпшилася: протягом 2014-2016 
років розгорнуто близько 10 бойових з'єднань і частин, які поповнилися тисячами нової і модернізованої військової 
техніки, відбулися сотні навчань і тренувань, у тому числі і бригадних. Зважаючи на цей та інші чинники, сьогодні саме 
Українське військо є надійним гарантом нашої незалежності.

Коли  почалася неоголошена війна, до  лав Української армії були призвані  працівники і активісти ТСО України. 
Зокрема, підполковник Ігор Бизган, сержант Олександр Славко, капітан Богдан Ульяновський, лейтенант Сергій Гуссіді, 
підполковник Олексій Дишкант та інші. Вони з честю виконали свій обов'язок із захисту країни.

Ми вітаємо усіх сьогоднішніх захисників України  зі святом – Днем ЗС України. Зичимо міцного здоров'я, особистого 
щастя, миру на нашій землі!

  УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО ВІДРОДЖУЄТЬСЯ!
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