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22 січня – День Соборності України 

“ВІДНИНІ ВОЄДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ...”
Роменська міська оборонна організація, що на Сумщині, взяла активну участь  
у підготовці та проведенні свята, присвяченого 98-й річниці з'єднання УНР і ЗУНР

Опівдні 22 січня 1919 року член Директорії Федір Швець урочисто зачи-
тав  текст:

 «…Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної час-
тини єдиної України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська 
Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі 
сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республі-
ка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних 
сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нерозділь-
ної, незалежної української держави, на добро і щастя українського народу».

Відтоді минуло майже 100 років. Але день 22 січня 1919 року назавжди 
залишиться в історії українського народу як свято Соборності України. 
Це був один з найпрекрасніших моментів нашої історії. Саме тоді на пло-
щі перед Київською Софією відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на 
велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і За-
хідноукраїнської Народної Республіки. Ті історичні події сформували підґрунтя для відродження 
незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. 

У розмаїтті жовто-синіх знамен 22 січня 1990 року наші сучасники поєднали живим ланцюгом 
злуки Схід і Захід України. Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю мільйо-
нів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише 
в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно 
багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки.

    Напередодні дня Соборності 20 січня в Роменському центрі поза-
шкільної освіти та роботи з талановитою молоддю  відбувся круглий стіл 
«Соборність України: від ідеї до сьогодення».  Захід проходив під гаслом 
«Україна єдина і неподільна!». У ньому взяли участь методист відділу осві-
ти Вікторія Ганусова, голова міської громадської організації Товариства 
сприяння обороні України, член національної спілки журналістів Тетяна 
Лісненко, учасники АТО – Андрій Куриленко та Олексій Максименко,  лі-
дери учнівського самоврядування навчальних закладів міста.

     Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спи-
рається на споконвічну мрію народу про власну незалежну державу та 
є результатом складного і довготривалого процесу її формування. Істо-
ричний екскурс в тисячолітню історію України здійснили юні краєзнавці 

Роменського ЦПО та РТМ Іван Зацаринний та Денис Гребенюк. З життєвим шляхом нашого видатного земляка, поборника ду-
ховності та соборності М.О.Макаренка познайомила присутніх Олександра Пигар. Про події української революції 1917-1921 
років та значення Акту Злуки ЗУНР і УНР розповіла учениця ЗОШ №7 Бойко Анна. Своїми думками з приводу трагічних подій, 
які відбуваються на Сході країни, поділилася член Дитячої Дорадчої Ради Рябенька Катерина. Поетичні рядки, сповнені вірою 
в світле майбутнє України, прозвучали з вуст Тетяни Лісненко.    Під час заходу учасники мали змогу ознайомитися з виставкою 
дитячих робіт «Ми єдина держава – ми єдиний народ».           

Під час мітингу з відзначення Дня Соборності України представники міської організації ГО «ТСО УКРАЇ-
НИ»,  керівництво міста, громадські активісти та просто небайдужі роменці вшанували пам’ять всіх, хто бо-
ровся за свободу і незалежність України в різні роки її історії. Відбулося традиційне покладання кві-
тів до пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених діячам, які зробили вагомий внесок у державотворення. 
На площі перед будівлею Роменської міської ради   провели  акцію  «Вог-
ні Соборності єднають Україну», виклавши зі свічок мапу та Герб України.

У цей день варто подякувати сучасним героям, які боронять терито-
ріальну цілісність країни на передовій, та віддати шану загиблим бійцям 
української армії.  Бажаємо, щоб всі ми вистояли та набули свою Неза-
лежну і Соборну Державу. Щоб вороги не зазіхали на наші кордони, щоб 
весь світ знав та поважав українців за їх волю, чесність і справедливість, 
за професійність та працьовитість, за силу та незламність! Щоб ми побу-
дували дійсно найкращу в світі країну, в якій українці жили б щасливо та 
були впевненні у майбутньому  своїх  дітей!

Голова Роменської міської організації ТСО України 
Тетяна БІЛЕНКО
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Ювілей

14 січня далекого 1927 року на спільному з'їзді 
двох громадських організацій – Товариства спри-
яння обороні (ТСО) та Авіахіму – було створене 
оборонне Товариство України Тсоавіахім. ТСО за-
ймалось підготовкою громадян до захисту Бать-
ківщини на випадок зовнішньої агресії, готуючи 
кадри для стрілецьких дивізій, які на той час були 
основою будь-якої армії світу. Авіахім же заохочу-
вав молодь до розбудови вітчизняної авіації та на-
вчав населення засобам хімічної безпеки, що бу-
ло на той час вельми актуальним. Об'єднання цих 
організацій підвищило ефективність управління 
оборонним Товариством, яке мало чітко визначе-
ний воєнізований напрямок з прихованим моти-
вом:  «Усе, що сприяє обороні і зміцнює її – добре!». 

Тсоавіахім був автономною організацією, 
йшов пліч-о-пліч зі Збройними Силами, певною 
мірою був навіть секретним. На засідання Рад-
наркому УРСР його представників запрошували, 
у протоколах згадували, але звітували українські 
оборонці тільки перед Центральною Радою та 
військовим командуванням. За часи існування 
оборонне Товариство мало свої злети і падіння, 
як і військо пережило репресивні чистки 30-х ро-
ків, але, попри все, завжди було надійним поміч-
ником держави у зміцненні її обороноздатності. 

Тсоавіахім займався і розвитком воєнізованих 
(військово-прикладних) видів спорту: стрілець-
кого, радіоспорту, авіаційних видів, службового 
собаківництва тощо. Саме спорт, який завжди ці-
кавить  молодь, дав змогу залучити її до лав обо-
ронців Тсоавіахім. Мав неабияку вагу в громад-
ському житті країни. Наприклад, щоб поступити 
до військового авіаційного училища, юнак пови-
нен був обов'язково пройти навчання в аероклубі 
Товариства. По всій країні, як гриби після дощу, 
з'являлися тири, де всі бажаючі громадяни могли 
навчитися елементарним стрілецьким навичкам. 

Заповітною мрією майже кожного юнака чи юнки 
було стати власником значка «Ворошилівський 
стрілець». В кожному місті і містечку були зведені 
парашутні вежі, де всі бажаючі могли здійснити, 
бодай один раз, стрибок сміливого. Заклик «Мо-
лодь, на літаки!» дав поштовх до створення вели-
кої кількості аероклубів (деякі з них збереглись і 
працюють донині). Тут, в авіаційних закладах То-
вариства, виплекали свої таланти десятки тисяч 
льотчиків – захисників рідного неба. Більшість з 
них у майбутньому виявлять себе героями у не-
бі ІІ світової війни. 

Війна 1941-45 років… У перші її дні сотні ти-
сяч українських оборонців пішли захищати рідну 
землю. Одні влились до війська, інші, приписуючи 
собі роки, йшли на фронт у складі добровольчих 
загонів.  Скільки їх, безіменних, навіки залиши-
лось в поодиноких і братських могилах! З почуттям 
обов'язку і самопожертви молодь йшла захищати 
сім'ї свої, близьких, землю рідну. Так склалась їх 
свідомість, і так виховало їх оборонне Товариство!

На звільнених українських землях ворог за-
лишив після себе десятки тонн зброї, бомб, мін 
і снарядів, що не вибухнули. Увесь цей непотріб 
складав неабияку загрозу відбудові країни і мир-
ному існуванню громадян. Саме Тсоавіахім взяв 
на себе підготовку фахівців саперної справи. За 
короткий термін безвусі юнаки нейтралізували і 
знешкодили стільки смертоносного металу, що, 
здавалося, його вистачило б ще на дві війни.

У повоєнні роки, оцінюючи діяльність Тсоаві-
ахіму, на державному рівні було вирішено збіль-
шити фінансування на розвиток оборонного на-
пряму. А у травні 1948 року вдались до експе-
рименту, розділивши Тсоавіахім на три окремих 
оборонних Товариства – ДТСАРМ (Добровільне 
Товариство сприяння армії), ДТСАВ (Добровіль-
не Товариство сприяння авіації) і ДТСФЛОТ (До-
бровільне Товариство сприяння флоту). Але, як 
показала практика, створювати морський клуб, 
скажімо, в Івано-Франківську, справа недоціль-
на. Подібні до цього приклади, які спричинили 
б розпорошення сил і коштів, визначили факт – 
оборонне Товариство повинне бути монолітом. 
У вересні 1951 року Рада Міністрів України при-
йняла рішення про об'єднання трьох Товариств в 

єдине – ДТСААФ (Добровільне товариство спри-
яння армії авіації і флоту). 

Змінилася назва, змінилися деякі напрямки – 
те, що стало не актуальним, відійшло, з'явилися 
нові горизонти діяльності. Зокрема, створено 
навчальні заклади для підготовки кадрів як для 
Збройних Сил, так і для народного господарства. 
В закладах Товариства виникли нові види вій-
ськово-прикладних видів спорту: мото– і авто-
спорт, мотобол, радіопеленгація і полювання на 
лисиць, судо-, авто-, авіа-, а згодом і ракетомо-
делювання, отримали новий розвиток авіаційні 
види спорту. У нас виникли дельтапланерний і 
вертолітний спорт. У Товаристві виплекана ціла 
плеяда майстрів спорту – легенд світових спор-
тивних рекордів. Велику увагу ДТСААФ приділяв 
патріотичному вихованню молоді, що позитив-
но вплинуло на становлення її громадянської 
позиції. Його первинні організації діяли май-
же у кожному закладі, організації, підприємстві.

У 1991 році Україна стала незалежною дер-
жавою. Восени того ж таки року на установчо-
му VII з'їзді було прийнято рішення про створен-
ня Товариства сприяння обороні України. Зно-
ву змінилась назва, змінились деякі пріоритети, 
але основним напрямком діяльності оборонців 
залишилось служіння українському народові і 
державі. Попри негаразди Товариство зберегло 
свою матеріально-технічну базу, вистояло і зміц-
нило свої позиції у громадському житті країни. 
Ми виховуємо патріотів, ми приносимо користь 
державі, навчаючи фахівців різних професій,  про-
довжуємо плекати спортсменів. У час військового 
протистояння на Сході України надаємо посиль-
ну матеріальну і фінансову допомогу нашим во-
якам. Серед них чимало і наших вихованців. Ми 
пишаємося нашими Героями!

90 років... Багато це чи мало для Товариства? 
Сам уже майже 10 літ працюю в ньому. Усвідом-
люю, що за цей проміжок часу також зробив не-
хай маленький і не помітний, але внесок в його 
історію… Як і кожен із нас – щоденною працею, 
новими ідеями, досягненнями, спільними зусил-
лями. Мені приємно бачити і чути вас щодня, ко-
леги. Гордий, що працюю з вами! Зі святом усіх!

Олег ДАЦЮК

Якщо хтось із читачів особисто і не знає Олега Дацюка, то з роботою 
його неодмінно знайомий. Це він, наш «комп’ютерний геній», щоденно 
опрацьовує оперативні повідомлення з регіонів, викладаючи їх на 
сайті Товариства, це він так майстерно оформлює випуски «Крилатого 
Вісника». Комп'ютерна верстка «Вісника ТСО України» – теж його 
виробнича дільниця. А ще він – справжній патріот нашого Товариства, 
близько до серця сприймає всі його успіхи і проблеми. Своїми думками 
щодо славетного ювілею – 90-річчя оборонного Товариства України – 
Олег Васильович ділиться з Вами, шановний читачу...

90 РОКІВ – НЕ ВІК!..
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На передніх рубежах 

У квітні 2014-го  місто заполонили по-
кидьки з російськими прапорами і 
в камуфляжах з двоголовим орлом.  
Як колись у 1941-му, коли деякі осо-

би зустрічали німців хлібом-сіллю, так і через 
74 роки окремі онуки фронтовиків раділи 
російсько-терористичній орді, що заполони-
ла вулиці: у  кожного покоління  свої герої…

Але були у місті й інші жи-
телі: з першого дня окупації, 
тобто з 13 квітня, Краматор-
ська автошкола стала справ-
жнім острівцем українства, 
де зібралися українці не за 
паспортами, а за станом ду-
ші. Вони відкрито не виступа-
ли проти непроханих гостей: 
тоді, як ми знаємо, за це мож-
на було поплатитись власним 
життям. Але…

Якщо впродовж 2 тижнів 
над всіма державними установами міста був 
піднятий  російський прапор, то над автошко-
лою гордо майорів жовто-блакитний. В той час, 
коли вчорашні чиновники од влади зайняли 
вичікувальну позицію «чия візьме» або ж вза-
галі підтримали сепаратистів, то  працівники  
автошколи надавали посильну допомогу укра-
їнським воякам, що опинились в оточені. Чи ро-
зуміли вони, що можуть опинитись у підвалах 
терористів або ж взагалі зникнути? Так, розу-
міли. Але розуміли й інше: треба щось роби-

ти. Тож майстер практичного 
навчання водінню автомобіля 
Віктор Соловар з такими ж не-
байдужими людьми організу-
вав передачу їм їжі  та питної 
води.  Інструктор-методист  
Ганна Маценко,  секретар на-
вчального відділу Тетяна Яц-
кова   забезпечували продук-
тами харчування  і водою на-
ших хлопців, які знаходилися 
на блокпостах  між  Краматор-
ськом та Слов'янськом. Якось 
на  запитання  чому у них не-
має   українського  прапору, 
солдати зніяковіли:

– Про це  ніхто  не поду-
мав. А тепер де  візьмеш?..

Наступного дня він вже 
майорів над цим українським 
острівцем: його принесла Ган-

на Маценко. 
Як згадують сьогодні працівники школи,  

день 16 червня  2014 року став для них чи 
не найстрашнішим: ворожа артилерія завда-
ла  ударів по житлових кварталах, серед яких 
знаходилася і АШ. Сталася ця НП о 16:30, коли 
саме йшли заняття і навчальні аудиторії були 
заповнені слухачами, снаряди влучили безпо-

середньо   в адмінбудівлю. І вона 
зазнала значних руйнувань. За-
лишившись  без вікон і дверей, 
стала притягувати мародерів. І 
лише завдяки  мужності викла-
дача Сергія Навуковського та 
інструктора Максима Гірмаша  
майно школи було збережено.

– Слава Богу,   ніхто з людей 
не постраждав, – каже Ганна. – 
Проте наш колектив не лише ви-

жив, а й став більш морально і фізично загарто-
ваним, дружнішим. Люди, зважаючи на те, що 
відбувається, зрозуміли: так званий руський 
мир – це смерть, голод, руїни, біженці і діти-
сироти, вщент сплюндрована земля. Звісно, що 
є і такі хто дотримується діаметрально проти-
лежних поглядів, перебуваючи під впливом ро-
сійського ТБ. Починаючи з 16 червня, обстріли 
міста стали щоденними, проте  ми продовжу-
вали ходити на роботу. Щоденно. ..

– Ополченці»   постійно намагалися відібра-
ти   у автошколи автомобілі, тому весь легковий 
транспорт було сховано по приватних гаражах. 
Важче було з вантажівками, які користувалися 
у ворога надзвичайним попитом. Але завдяки 
кмітливості інструктора Анатолія Чуприна цю 
проблему  успішно вирішили…

Хочу згадати і вихованця мотосекції Василя 
Нестеренка. Він, доставляючи на український 
блокпост продукти харчування, був схоплений 
бойовиками і кинутий  до підвалу. На жаль, йо-
го подальша  доля нам досі не відома: офіційно 
він вважається  зниклим безвісти.  Саме завдя-
ки таким як Василь ми вистояли!

4 липня 2014 року Українське військо звіль-
нило місто від нечисті. Цей день став святковим 
для багатьох його жителів. А викладач правил 
дорожнього руху Павло Іващенко добровіль-
но пішов до Збройних Сил і сьогодні боронить 

Колектив Краматорської автошколи ТСО України, що на Донеччині,  
пережив «руський мир»,  артилерійські обстріли «старших братів» і 
сьогодні, змужнілий і згуртований,  виконує свої статутні завдання

«МИ ВИСТОЯЛИ І ЗРОЗУМІЛИ: НАША СИЛА В ЄДНОСТІ...»

Ось він, так званий руський мир...

Микола Довбня з воїном-визволителем
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свою землю від лютого ворога в одній з найга-
рячіших точок – на лінії зіткнення поблизу До-
нецького аеропорту. За словами пана Довбні, 
перше, що   було зроблено після вигнання во-
рога,  це знову встановлено над автошколою 
Український прапор. 

 – «Ополченців» вже не було, та чимало лю-
дей ще боялись відкрито  демонструвати свою 
прихильність до української влади, – каже він. – 
Зрозуміти їх можна: частина населення продо-
вжувала перебувати під впливом російської 
пропаганди і бажала реваншу. Тож така незна-
чна на перший погляд подія  як встановлення 
прапора мала неабияке значення для підняття 
духу в УКРАЇНЦІВ міста.

Коли  підрозділи Збройних Сил, Національ-
ної гвардії звільняли місто, ми бачили, що вони  
вкрай погано технічно забезпечені,  їм гостро 
бракувало автотехніки, і автошкола  переда-
ла їм 16 одиниць автомобілів-тягачів, а також 
чимало продуктів харчування, запчастин до 
техніки. 

Зі звільненням міста від нових «господарів» 
почалася відбудова школи.  

– Найбільше цьому процесу заважав дефі-
цит коштів, – говорить її директор  Микола До-
вбня. – Але наш колектив вперто йшов до того, 
щоб якомога скоріше відновити навчальний 
процес. Зокрема, власними силами прибира-
лось і вивозилось бите скло, ремонтувалися 
розтрощені рами та двері,  наводився поря-
док в аудиторіях. Особливо хочу відзначити 
інструкторів Глущенка  Володимира, Яковлева 
Миколу, Гарбуза Анатолія та головного  бух-
галтера Аскерову Лілію, які не рахувалися ні з 
часом, ні з власними інтересами, гаруючи над 
відновленням школи.

Мені особисто довелось задіяти усі свої зна-
йомства, ходити по  підприємствах, організаці-
ях, звертаючись до їх керівників по допомогу. 
Майже всюди ми її отримували. І вже 1 верес-
ня були відремонтовані вікна, двері, системи  
електро- та водопостачання. Низький уклін 
колегам, які щоденно і майже безкоштовно з 
ранку до темряви працювали. Так, сьогодні ще 
є певні проблеми, але, як би там не було, шко-
ла запрацювала  на повну потужність, ставши 
символом перемоги та незламності  у нашому 
рідному місті.

Користуючись нагодою, хочу щиро подяку-
вати Голові Товариства Віктору Тімченко, який 

за рішенням Бюро 
ЦК ТСОУ надав нам 
значну фінансову 
допомогу. Саме за-
вдяки їй і  було пе-
рекрито зруйнова-
ний дах, відбудо-
вано новий фасад, 
замінені вікна та ба-
гато іншого. Але го-
ловне, що весь час, 

який  знаходились в окупації, ми відчували його 
моральну підтримку.

І сьогодні Віктор Миколайович постійно ці-
кавиться нашими справами. І як керівник, і як 
людина, яка народилася і виросла на Донбасі, 
тривалий час  очолювала обласну оборонну 
організацію.

До речі, автошкола плідно попрацювала і 
над збільшенням міжнародного авторитету на-
шого Товариства. Адже в її стінах  члени місії 
ОБСЕ пройшли водійську перепідготовку. По 
закінченні навчального процесу  залишилися 
задоволеними.

Окрім  відновлення школи і підготовки во-
діїв,  працівники школи проводили  волонтер-
ську роботу, надаючи різнобічну допомогу 
бійцям з кількох блокпостів.  Автошкола до-
помогла Волинському підрозділу в облашту-
ванні позицій, придбавши власним коштом 
будівельні матеріали, метал. Для зняття пси-
хологічної напруги організували  екскурсій-
ні подорожі по визначним пам’яткам  звіль-
неного регіону. А на Великдень діти праців-
ників школи привітали військовослужбовців  
крашанками, домашнім печивом, заспівали їм 
пісень і прочитали вірші.

Не забувають тут і ветеранів АТО: з кінця 
2015 року адміністрація навчального закладу 
співпрацює з  Управлінням соціального захис-
ту населення  Донецької області щодо реабілі-
тації захисників країни. Такий факт: протягом 
2016 року в автошколі – за рахунок держави – 
отримали професію водія  понад 100 учасників 
АТО. Якщо говорити загалом про навчальний 
процес, то минулого року  автошкола підготу-
вала  понад 1200 водіїв: подібних прецедентів 
не було в її історії!..

Незважаючи на ту 
обставину, що до лі-
нії розмежування сто-
рін не так вже й да-
леко, тут проходять і 
спортивні змагання. 
У 2016 році  вперше 
в історії міста відбув-
ся етап чемпіонату 
України з мотокросу. 
Одним з його орга-
нізаторів  виступила 
Краматорська авто-
школа ТСО України. 

Розповідаючи про автошколу, не можна 
оминути її керівника – Миколу Довбню. У цьо-
му колективі Микола Вікторович пройшов тру-
довий шлях від майстра водіння автомобіля до 
директора. Завжди, як пригадують старожили 
колективу, вирізнявся принциповістю та дис-
циплінованістю, сумлінним  ставленням до ви-
конання посадових обов'язків. 

Коли ворог увійшов у місто, відразу зайняв 
проукраїнську позицію, згуртувавши навколо 
себе справжніх патріотів України.  Саме під його 
безпосереднім керівництвом було налагодже-
но підтримку українських військових, що зна-
ходились в оточені. Незважаючи на постійні 
погрози  з боку терористів, він зумів зберег-
ти всю техніку. Особливо яскраво проявилися 
його якості як людини, керівника  під час арти-
лерійського обстрілу автошколи: він, фактично 
під осколками снарядів, організував  евакуацію  
працівників та слухачів автошколи. У тому, що 
тоді жодна людина не постраждала, є неабия-
ка заслуга Миколи Вікторовича.

– Навесні і влітку 2014-го багатьом здава-
лося, що через кілька місяців або й тижнів  так 
званий руський мир  запанує на теренах усьо-
го Донбасу, – говорить капітан запасу, депутат 
міської ради, ветеран мотоциклетного спорту 
і неодноразовий переможець змагань   Мико-
ла Довбня. – Але ні я, ні мої колеги не вірили 
в це.  Як людина, на очах якої відбувалися всі 
ці процеси, які передували сьогоднішній війні, 
скажу так: коли б не напівфашистька російська 
імперія, у нас вже давно був би мир. Більш того, 
без її втручання ніякої війни не було б взагалі.

Але ми, донеччани, віримо, що на україн-
ській землі настане мир. І Україна буде єдиною 
і неділимою. Адже на Донбасі є чимало патрі-
отично налаштованих громадян, котрі не уяв-
ляють себе поза нею.  Коли російські найман-
ці захопили одне з міст Луганщини, Микола Т., 
який працював у тамтешній автошколі ТСОУ, за-
лишив свою малу батьківщину і приїхав до нас.

– Не можу там і дня бути, – пояснив він своє 
рішення. – Хочу працювати на свою країну, а не 
на її ворогів. Сьогодні він  у нас викладає пра-
вила дорожнього руху і навчає слухачів водій-
ському ремеслу.

З такими людьми ми непереможні!.. 
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Наприкінці 1946 року на бере-
гах Південного Бугу, у столиці 
Поділля (так неофіційно нази-
вають Вінницю), було створе-

но автомотоклуб оборонного Товариства 
Української РСР. Основним його завдан-
ням була підготовка водійських кадрів для 
потреб Радянської Армії: щороку тут на-
вчалися сотні вінничан і жителів області. 
Микола Костюченко – один з них:

– Наше місто, переживши німецьку оку-
пацію, зазнало значних руйнувань. Але для 
навчального закладу місцева влада зна-
йшла більш менш придатну будівлю. Від-
тоді, як  вчився, минуло більш як 50 років, 
але й досі пам'ятаю, що в   класах часто бу-
ло холодно, особливо взимку, але навчаль-
ний процес не переривався. Отримавши 
права,  служив на теренах Німецької Де-
мократичної Республіки, де дислокувалася 
Група Радянських Військ. Водієм. Часто зга-
дував своїх наставників, під орудою яких 
навчився не лише добре керувати авто-
мобілем, а й знатися в його матеріальній 
частині. Командування полку навіть на-
правило керівництву автомотоклубу лис-
та-подяку за відмінну підготовку сержанта 
Костюченка…

У січні 1975 року на базі клубу створили  
автомобільну школу. Заклад не просто змі-
нив вивіску: його матеріально-технічна ба-
за розширилася, що сприяло збільшенню 
кількості курсантів, побільшало і техніки.

Зі здобуттям Україною незалежності та 
реорганізацією Добровільного товариства 
сприяння армії, авіації і флоту в Товари-
ство сприяння обороні України Вінниць-
ка автошкола розпочала підготовку  воді-
їв вже для потреб  наших Збройних Сил та 
інших військових формувань України. А це 
було не так вже й легко і просто… 

– З настанням ери ринкових відносин 
нашому колективу теж довелося перена-
строюватися на новий ритм роботи, – го-

ворить його сьогоднішній керівник  Олек-
сандр Осіпчук. – Якщо раніше, скажімо,  
не доводилося думати про фінансування, 
оскільки левову частку витрат брала на 
себе держава, то, починаючи з 1992 ро-
ку, ми опинилися, як і решта подібних за-
кладів, з проблемами сам на сам. Правда, 
Міністерство оборони фінансувало підго-
товку кадрів для своїх потреб, але з кож-
ним роком замовлення від цієї поважної 
структури зменшувалися, оскільки скоро-
чувалася й сама армія. Натомість зростала 
конкуренція на ринку підготовки водіїв. У 
місті, області почали з'являтися структу-
ри, які обіцяли «у стислі строки зробити з 
«чайника» водія-аса» (цитую одне з тодіш-
ніх оголошень). Чимало довірливих вінни-
чан «клюнули» на цю солодку обіцянку, як 
голодний карась на  наживку.

Керівництво ж АШ ламало голови над 
дилемою: як і чим привабити людей? Як і 
надалі залишатися лідером у своїй спра-
ві? Прийняли мудре рішення: потрібно 
постійно покращувати матеріально-тех-
нічну та навчальну базу, автомобільний 
парк, що  позначиться на якості підготов-
ки і тому привабить людей. А ще виріши-
ли приділити увагу і  рекламно-агітацій-
ній роботі. 

– Сьогодні ми почуваємося доволі впев-
нено, – говорить Олександр Осіпчук. – Це 
стало можливим завдяки злагодженій, від-
повідальній роботі усього колективу, ак-
тивній допомозі з боку  обласної органі-
зації та Правління Товариства.

 Якщо ж говорити про  результати на-
шої повсякденної діяльності, то щороку  
ми готуємо більше півтори тисячі воді-
їв. Для цього маємо потужний  автопарк, 
який складається з 15 легкових автомобі-
лів таких марок як Renault Sandero, Renault 
Kangoo, Nissan Note, Fiat Linea, Hundai 
Accent,  Scoda Octavia, Daewoo Gentra, ЗАЗ 
Lanos. А також  8 вантажних автомобілів, 
2 автобусів, 4 мотоциклів, мопеда та при-
чепів до автомобілів, не враховуючи орен-
дованого транспорту. У розпорядженні ав-
тошколи є асфальтований майданчик для 
початкового навчання водінню, який має 
всі необхідні і фігури. Для того, щоб слухачі 
краще опановували правила дорожнього 
руху, до їхніх послуг 7 навчальних класів, 
оснащених комп’ютерами з необхідним 
навчальним програмним забезпеченням. 
Загалом до послуг тих, хто забажав вивчи-
тись на водія саме у нас, створено всі не-
обхідні умови, щоб задовольнити самого 
вибагливого слухача. Маємо і кімнати для 
роботи гуртків і секцій.

Щодо педагогічного складу, то в нас 
працюють висококваліфіковані досвідче-
ні працівники з багатолітнім стажем. Осо-
блива наша гордість – ветерани. Зокре-
ма, Генсіцький Петро Іванович, Маргевич 
Микола Віталійович, Сторчак Сергій Ілліч, 
Карабієвський Юрій Францевич, Чайка Ві-
ктор Анатолійович,  Шпичка Олексій Воло-
димирович, Кіпецький Андрій Петрович, 
Марусіч Станіслав Володимирович. Всі во-
ни віддали нашій автошколі десятки років 

Нещодавно виповнилося 70 років Вінницькій 
автомобільній школі ТСО України, в стінах якої опанували 
водійське ремесло понад 70 тисяч  подолян 

«УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ  
НАВЧАЮТЬСЯ У НАС НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ»

Олександр Осіпчук
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життя і сьогодні передають свій багатий 
досвід молодшим колегам.

– Звісно, що не обходиться і без про-
блем, – продовжує Олександр Осіпчук. Од-
на з них  – модернізація системи опалення. 
Вона дуже актуальна сьогодні, зважаючи 
на подорожчання  газу, яким опалюють-
ся всі наші приміщення. На її вирішення 
поки що  акумулюються кошти. Плануємо 
встановити котли на твердому паливі. В 
більшій частині будівлі вже встановленні 
пластикові вікна та замінені старі малое-
фективні радіатори на енергоємні.

За словами Олександра Івановича, пе-
редбачається розширення території за-
кладу, а також придбання  автомобіля для 
забезпечення навчання слухачів, які ба-
жають отримати водійські права категорії  
«С1»: на сьогодні така автівка орендується.

Незважаючи на певні труднощі сього-
дення, у цьому закладі знайшли можли-
вість, щоб навчати учасників антитероис-
тичної операції на пільгових умовах.

 – Потенційні слухачі, які приходять до 
школи, найчастіше цікавляться чому на-
вчання тут дещо дорожче, аніж в інших 
подібних закладах, –  каже її директор. – 
Я і мій заступник відповідаємо, що якіс-
не навчання дешевим не буває. Радість 
від зекономлених   грошей швидко про-
ходить, а розчарування, викликане пога-
ною підготовкою, триває набагато довше. 
Адже якщо  обіцяють навчання  за низь-
кими цінами, то це означає, що послуги з 
навчання (скоріш за все) надаватимуться 
у неповному обсягу та неякісно, щоб потім 
можна було на додаткових заняттях «до-
заробити» на людині подвійну різницю.  

У нас всі витрати позначені в вартості на-
вчання. На ринку підготовки водіїв вибір 
зараз досить широкий. Для порівняння:  
хтось купує одноразові речі на китайсько-
в’єтнамських ринках, а хтось  – якісні речі 
в надійних магазинах. Аналогічна ситуація 
склалася і на ринку автошкіл.  І ще одне:  не 
потрібно забувати, що від якості навчан-
ня у автошколі напряму залежить безпека 
не тільки водія, але й  пасажирів Вашого 
транспортного засобу!

Стосовно оплати. Можна відразу роз-
рахуватись за весь навчальний процес, а 
можна  і поетапно.  Головне,  щоб повна 
оплата була здійснена за місяць до закін-
чення навчання.

Розповідаючи про Вінницьку автошко-
лу, людей, які тут працюють, було б неспра-
ведливо не згадати і її керівника – Олек-
сандра Осіпчука.

Олександр – корінний вінничанин. По 
закінченні навчання у Вінницькому Наці-
ональному технічному університеті пра-
цював у будівельній фірмі. Та незабаром 
перейшов до обласної оборонної органі-
зації, де обійняв посаду інженера з  мате-
ріально-технічного забезпечення. А неза-
баром став заступником її голови.

– Олександр Іванович завжди відзна-
чався працьовитістю, енергійністю та ініці-
ативністю при розв’язанні будь-
яких проблем, – говорить Анато-
лій Кацай – очільник вінницьких 
оборонців. – Не дуже хотілось 
відпускати такого заступника на 
самостійні хліби. Але в автошколі 
склалася ситуація, коли потрібен 
був керівник саме такої форма-

ції. До речі, учасники АТО проходять тут 
навчання на пільгових умовах, як і в ре-
шті автошкіл області. Для цього директор 
навчального закладу пише відповідну за-
яву, і вона розглядається на засіданні бю-
ро обласної організації. Не було випадку, 
щоб людині, яка воювала, відмовили у її 
проханні. У Вінницькій АШ пільгами ско-
ристалися близько 30 чоловік, а в області 
понад 200. Розповсюджуються вони і на 
членів сімей загиблих воїнів.

       Відгуки жителів міста, які навчали-
ся в автошколі:

– Перед тим, як обрати навчальний за-
клад для навчання, я поспілкувався з ба-
гатьма знайомими, які мають автомобілі, 
– говорить підполковник запасу Анатолій 
Заєць. – Всі вони, за їхніми словами, навча-
лися в школі ТСОУ. І мені порекомендували 
її. Добре, що послухався їхніх порад: тут 
дійсно з тебе «зробл ять» водія.

– В комерційному закладі навчання де-
що дешевше, – говорить Уляна Кащук. – 
Але і якість його інша. Як на мене, в по-
дібних випадках економити не варто, бо 
потім ці гроші – у кращому випадку – ви-
трачатимеш на ремонт автівки. У гіршому 
– на лікування…

– Коли тільки-но опиняєшся на терито-
рії автошколи, розумієш, що її керівник є 
людиною відповідальною, – каже Микола 
Швець. – Охайність приміщень, чистота в 
навчальних аудиторіях, їх технічне осна-
щення  просто вражають. А після кільках-
вилинного спілкування з викладачами, ін-
структорами з водіння розумієш: тут тебе 
навчать і дорожній грамоті, і з двигуном 
бути на «ти».

Ось такі відгуки я отримав від людей, 
які пройшли у Вінницькій автомобільній 
школі ТСО України навчання! 

Сергій ЗЯТЬЄВ

 В навчальних закладах Товариства 

Трудовий колектив автошколи

Ось вони, водійські права!
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Ювілей 

А починалося все так…
22  лютого  2017  року  Одеській  облас-

ній  організації  Товариства сприяння  обо-
роні  України  виповнюється  90  років. Свій 
родовид оборонне Товариство Одещини 
веде з 1923 року, коли під керівництвом Та-
пук почали створювати авіамодельні гурт-
ки, будувати планери,  проводити змагання 
з авіамоделізму. В  одному  з гуртків  пла-
неристів  розпочав свою творчу діяльність  
С.П.Корольов, майбутній конструктор  кос-
мічних  кораблів. На  добровільні пожерт-
вування одеситів для місцевого авіазагону 
побудували літак «Пролетарій Одещини».  
Згодом вони почали брати  участь   в робо-
ті Добровільного товариства друзів хімічної 
оборони (Доброхім).

Після заснування в 1927 році  Тсоаві-
ахіму його активісти розпочали роботу 
з роз'яснення населенню міжнародного 
становища країни і завдань по зміцненню 
її оборони. Створювались нові стрілецькі 
гуртки, військові куточки, авіахімічні заго-
ни, будувались тири.  Центральний комітет 
Тсоавіахіму прийняв «Положення про кур-
си підготовки командного і командно-полі-
тичного складу запасу», оборонців  почали 
залучати до військових навчань на курсах 
зі 100-годинною навчальною програмою. 
Тисячі  трудівників  отримали  військово-
технічні  знання. 

Суворим  випробуванням  для  оборон-
ного  Товариства  стала Друга  світова  ві-
йна.142  тисячі  одеситів  в  перші  дні  війни  
поповнили  ряди  Армії  і  Флоту. В  Одесі  
було  створено  6 винищувальних  баталь-

йонів, 55  тисяч  чоловік  вступили  в  ряди  
народного  ополчення. Вихованці  Тсоавіа-
хіму  повсюди  були  прикладом  патріотиз-
му та героїзму. Ми  пишаємося вихованцями 
Товариства Героями  Радянського  Союзу 
Павліченко,  Л.М., Оніловою, Н.А., Кібалко 
В.В., Мелах З.Л. 

Після  звільнення  Одеси  10  квітня  1944  
року  в  місті  відтворюються  організації  
Тсоавіахіму. Завдання  з  відновлення  обо-
ронного  Товариства  в  Одесі  було  вико-
нано  з честю. За  успіхи у  військово-па-
тріотичному  вихованні  обласну  організа-
цію  нагороджено  знаком  «За  активную  
работу». 

26 вересня 1991 року на базі ДТСААФ 
Української РСР  створено оборонну орга-
нізацію незалежної Української держави – 
Товариство сприяння обороні України, за-
тверджено новий Статут. У новій країні по-
чиналося і нове життя…

Сьогодення одеських оборонців

–  Сьогодні  у  складі  Одеської  облас-
ної  організації  ГО «ТСО  УКРАЇНИ дві  міські,    
об’єднана міжрайонна та 21  районні  орга-
нізації   і   289 первинних осередків, – роз-
повідає її голова Вктор Кавунов. – Успішно 
працюють  27  професійно-технічних  закла-
дів: 5  автомобільних  і  одна технічна  шко-
ла, 21  спортивно-технічний  клуб. За  високі  

показники  в  роботі  з  виконання  статут-
них  завдань  4  навчальні  заклади  наго-
роджені  «Почесним  знаком  ТСО  України»: 
Білгород-Дністровський об’єднаний  спор-
тивно-технічний  клуб, Одеський  обласний  
стрілецько-спортивний  клуб, Тарутинська  
автомобільна  школа, Болградський  район-
ний  спортивно-технічний  клуб.

Головне наше багатство – люди. Саме за-
вдяки їм і функціонує все наше Товариство, 
виконуючи свої статутні завдання. За сум-
лінну працю багато хто з них нагородже-
ний «Почесним  знаком  ТСО  України»: 
Ісаков  І.В., Білоножко  І.В., Станков  І.І., Ки-
рилов  В.І., Козік  О.О., Міхов  В.В., Бондар  
Г.І., Чікалова  О.М., Павловський  В. О, Кіз-
лов  С.М., Мірошниченко  Я.В., Новіков  І.Б., 
Степанов  А.В. та інші.

Не обходиться, звичайно, і без проблем. 
У зв’язку  з  реформуванням  системи  пра-
воохоронних  органів наші навчальні  за-
клади  опинились  у  складній ситуації. Адже 
колишнім  Департаментом  ДАІ  МВС  Укра-
їни, а  нині  Головним  сервісним  центром  
МВС  України, тривалий час  не  проводи-
лась  акредитація  закладів  з  підготовки  
водіїв  транспортних  засобів: станом  на  1  
січня  2016  року    сертифікати  про  Дер-
жавну  акредитацію   мали лише 5  авто-
шкіл і СТК. 

Слід врахувати і ті негаразди, які роз-
почалися у нас з  грудня  2014 року, коли  

Голова Одеської обласної організації ТСО України Віктор Кавунов:
ДОЛАЮЧИ ТРУДНОЩІ СЬОГОДЕННЯ,  
ВПЕВНЕНО РУХАЄМОСЯ ВПЕРЕД

Незважаючи на проблеми і негаразди сьогодення, оборонці       
Одещини сумлінно виконують свої статутні обов'язки

Віктор Кавунов
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на  звітно-виборній  конференції  Одеської  
області не обрали керівника. Голова  ТСО  
України  Тімченко  В.М.,  розібравшись  в  
ситуації,  прийняв  єдине  правильне  рі-
шення: дав  можливість  колективу само-
стійно обрати  керівника. Без    пропозицій   
«зверху». 20  листопада  2015 року одеських 
оборонців  очолив Віктор Кавунов.

Кілька слів про цю людину. Віктор  Анані-
йович добре обізнаний зі всіма проблемами 
і негараздами нашої організації:  починаючи  
з  1999 року, працював у  Великомихайлів-
ському  РСТК:  інструктором  виробничо-
го навчання, викладачем, а з  червня 2009  
року – директором. Одночасно  очолював  
районну організацію. Зарекомендував  се-
бе  ініціативним, вимогливим  керівником, 
який знає  потреби  навчального  закладу. 
За його каденції як керівника було оновле-
но матеріально-навчальну базу,   придбано 
кілька одиниць автотехніки. Він також про-
водив  активну  роботу  з  військово-патрі-
отичного  виховання  допризовної  молоді, 
членів  Товариства.

В  2014  році  створив  волонтерську  ор-
ганізацію  «Патріоти  України» і спільно зі 
своїми однодумцями надавав різнобічну  
допомогу  воїнам, які боронять Україну від 
російсько-терористичних банд: в район АТО 
було відправлено чимало тепловізорів, ав-
томобільної  техніки, продуктів  харчуван-
ня. За свою благодійницько-волонтерьску 
діяльність відзначений «Почесною  грамо-
тою»  Одеської  обласної  Ради, а  міністр  
оборони  України  Степан Полторак наго-
родив Віктора Ананійовича   медаллю  «За  
сприяння  Збройним  Силам України». Сьо-
годні він входить до складу Координаційної  
ради  учасників  АТО, співпрацює з   облас-
ною держадміністрацією.

Очоливши одеських оборонців, Кавунов   
націлив  директорів  навчальних закладів, 
насамперед, на  проходження  акредита-
ції. Станом на 1  січня  2017  року 11  з них 
вже мали акредитацію. Замало? Можливо. 
Але процес  її проходження – це  досить  
тривала  процедура. Тому й  знаходиться  
на  постійному контролі  у  керівництва  

обласної  органі-
зації. Її очільник   
особисто  контр-
олює  підготовку  
закладів  до  акре-
дитації, постійно  
спілкується  з  ке-
рівниками  Регіо-
нального  сервіс-
ного  центру, нео-
дноразово  з  його 
працівниками  пе-

ревіряв  стан  автомайданчиків  на  місцях, 
техніку, відповідність  їх  діючим  нормам.

За ініціативою Віктора Кавунова    до  го-
лів  райдержадміністрацій   направили лис-
ти з  проханням  врахувати наші  можли-
вості    при  плануванні  роботи  з вояками-
атовцями. Директори навчальних закладів 
зобов’язалися забезпечити навчання во-
дійському ремеслу не менше  5  учасників  
антитерористичної операції. Щокварталь-
но і безкоштовно... Підписана  Угода  про  
співробітництво   у  сфері  сприяння  обо-
роні, патріотичного  виховання  населення  
та  розвитку  військово-спортивного  бага-
тоборства   з  командуванням  Південного  
теруправління  Національної  гвардії. 

Сьогодні  в  обласній  організації  налічу-
ється понад 19 тисяч членів. За роки  Неза-
лежності  підготов-
лено 306 тисяч фа-
хівців. Зокрема, у 
2016-му навчання 
отримали робітни-
чі професії 8 тисяч 
чоловік. Кращими 
є  Приморська, Ко-
мінтернівська  РО, 
очолювані  Пав-
ловським Воло-
димиром Олек-
сандровичем та 
Мойсеєвим Вади-

мом Степановичем, а також Ізмаїльська 
об'єднана організація, якою керує    Бажак  
Анатолій  Іванович.  Не можу не згадати до-
брим словом і первинну організацію на чолі 
з  Денисовим  Олегом  Володимировичем. 

Серед спортивно-технічних клубів та ав-
тошкіл вирізняються Одеський  обласний  
стрілецько-спортивний  клуб ( директор  
Бабакін  С.Г.), Арцизький  районний  спор-
тивно-технічний  клуб ( директор  Язаджи 
М.І.), Біляївський  спортивно-технічний  клуб  
(директор  Бондаренко  Р.В.)

З  березня  2016  року  працює  дирек-
тором  Великомихайлівського  районного  
спортивно-технічного  клубу  Никифоряк  
Сергій  Георгійович – учасник  АТО. Це  наш 
перший  директор, який  добровольцем  пі-
шов  в  зону  АТО. 

Працівники  обласної  організації  по-
стійно  надають  допомогу  воїнам  АТО: 
гроші, тепловізори, продукти, автотехніка, 
медичне  устаткування, ліки. Лідерами  у 
цій благородній справі є  стрілецько-спор-
тивний  клуб, Ізмаїльська  об’єднана   ор-
ганізація, Білгород-Дністровська  міська, а 
також Біляївська, Котовська  районні  ор-
ганізації та Одеський  обласний  комітет  
ТСО  України.

За волонтерську діяльність МО України, 
окрім Віктора Кавунова, відзначило Сер-
гія Бабакіна – директора  Одеського  СТК 
(медаль«Знак  Пошани»), Сергія Никифо-
ряка – директора  Великомихайлівського  
РСТК (подяка  Міністерства  оборони).

Вадима Мойсеєва – директора  Комін-
тернівського  РСТК (грамота  «За  сприян-
ня  Збройним  Силам  України»). Більш де-
тально про цей напрямок роботи одеситів 
ми розповімо у наступному номері нашого 
«Вісника».

– У нас багато планів, реалізація яких 
сприятиме більш ефективній роботі Одесь-
кої обласної організації ТСО України, – гово-
рить Віктор Кавунов. – Сподіваюсь, що ми 
зуміємо «запустити» їх. Головне – у мене є 
підтримка людей, їх бажання праццювати 
для України, для Товариства.

Тетяна ФЕДОТОВА
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Починаючи розповідь про 
оборонців цього підприємства, 
хочеться насамперед  згада-
ти добрим словом Валентину 

Михайловську. Не помилюсь, коли скажу, 
що у нашому обласному Товаристві це 
жінка-легенда. Адже Валентина Юріївна, 
очолюючи  протягом 1981-2005 років за-
водський осередок, зробила величезний 
внесок  у створення добротної навчально-
матеріальної бази організації.  Всі, хто хоч 
раз тут побував, відзначають відмінні умови 
для опанування професії водія: до  по-
слуг слухачів просторі, світлі  класи, які 
до того ж і комп'ютеризовані. Сьогодні 
цю оборонну організацію очолює її 
син – Костянтин Михайловський, а 
вона у нього заступником.

– Попри всі труднощі, щороку  на 
базі СТК  здійснюється підготовка 
близько 300 водіїв автотранспорт-
них засобів та користувачів мислив-
ської зброї. Хочу відзначити майстра 
виробничого навчання водінню ав-
томобіля Олександра Іванова, який є 
ветераном Товариства, та викладача 
правил дорожнього руху Олексан-
дра Бобера, – говорить керівник оборон-
ного осередку Костянтин Михайловський.

Не  забувають тут і про військово-па-
тріотичну роботу: організовуються мі-
сячники, присвячені Дням Збройних Сил 
України і Перемоги,  зустрічі  з солдатами 
та офіцерами Українського війська,  ве-
теранами Другої світової війни, воїнами-
«афганцями» . А останнім часом і з тими, 
хто сьогодні зі зброєю в руках боронить 

рідну землю від ди-
кої російсько-те-
рористичної орди 
– учасниками ан-
титерористичної 
операції.

Плідно розви-
ваються  стосунки  
і  з педагогічним 
колективом Хер-
сонського політех-
нічного коледжу 
(директор Яковен-

ко О.Е., викладач військової справи Шер-
шень В.І.). Щорічно їхні вихованці успішно 
виконують вправи навчальних стрільб. Ли-
ше протягом 2015-2016 навчального ро-
ку відстрілялися 250 чоловік. Призерами 
стали студенти коледжу Спільна Катерина, 
Литвиненко Олександр, Гурська Анна, Гав-
рилов Олександр,  нагороджені  грамота-
ми і дипломами Товариства.

Слід  відзначити вдалий виступ на від-
критому обласному чемпіонаті з кульо-
вої стрільби представників цього навчаль-

ного закладу,  які 
посіли четверту 
сходинку турні-
ру, завдячуючи 
співпраці з пер-
винною організа-
цію ХБК.

До дня Захис-
ника України про-
ведено і облас-

ні змагання, у яких взяли активну участь  
представники організацій та навчальних 
закладів обласного  ТСО.  Перше місце 
вибороли спортсмени Херсонської авто-
школи, друге – оборонці з комбінату, про 
який наша розповідь. Третє  посіли пред-
ставники міської об'єднаної технічної шко-
ли ТСО України. В індивідуальному залі-
ку перше місце дісталося Костянтину Ми-
хайловському, друге – Віталію Кузнєцову, 
а третє здобув Олег Пінчук. Останні два 
спортсмени – члени команди Херсонської 
автошколи.

В листопаді 2016 року на базі стрілець-
кого тиру ХБК відбулися заняття з учнями 
10-11-х класів школи гуманітарної праці, 
яку очолює  Кияновський О.О. До занять 
долучилися голова первинної організації 
ТСО України ХБК Михайловський Костян-
тин Васильович та викладач з  вивчення 
матеріальної частини зброї і правил по-
водження з нею, ветеран Збройних Сил 
України, полковник запасу Отяковський 
Микола Якимович. Програма  занять  пе-
редбачала вивчення  учнями матеріальної 
частини стрілецької зброї, розбирання та 

збирання АКМ, а та-
кож практичне вико-
нання стрільби з ма-
локаліберної зброї.  
Микола Отяковський, 
згідно навчальної 
програми «Захист Ві-
тчизни», провів зі 
старшокласниками  
заняття за розділами 
« Збройні Сили Украї-

Сьогодні первинна оборонна організація Херсонського бавовняного  комбінату 
налічує близько тисячі чоловік, маючи на обліку 4 легкових та  вантажну 

автомашини,  спортивно-технічний клуб, 2 ліцензованих в МВС  стрілецьких тири

ГІДНІ ПРОДОВЖУВАЧІ СПРАВИ
ВЕТЕРАНІВ-ОБОРОНЦІВ
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В первинних осередках

ни на захисті Вітчизни» та «Основи цивіль-
ної  оборони». При цьому він ознайомив  
їх із практичним застосуванням  індивіду-
альних засобів захисту.

Слід зауважити, що активно пропагу-
ючи і розвиваючи стрілецький спорт, ко-
лектив первинної організації сумлінно 
ставиться до організації проведення об-
ласних чемпіонатів та Кубків з цього ви-
ду спорту. Мета –  покращення професій-
них навичок спортсменів, відпрацювання 
прийомів та вмінь поводження з вогне-
пальною зброєю, вдосконалення методики 
влучної стрільби, відчуття духу воїна – за-
хисника своєї Землі.

Колектив організації бере активну 
участь у розвитку автомобільного спор-
ту. Під час  проведення обласного авто-
мобільного слалому серед автошкіл та 
спортивно-технічних клубів Товариства 
3 місце виборола Михайловська Ірина – 
спортсменка ХБК, продемонструвавши 
майстерність та професіоналізм у керу-
ванні автомобілем.

Стало доброю  традицією на її базі  про-
водити пленуми Херсонського обласно-
го комітету ТСО України та стрілецькі зма-
гання. Щорічно представники первинного 
осередку беруть активну  участь у прове-

денні автопробігу-естафети по місцях Бо-
йової слави Херсонщини.

Розуміючи важливість підтримки на-
ших Збройних Сил, інших військових фор-
мувань, які беруть участь в антитерорис-
тичній операції, первинна організація ТСО 
України ХБК не стоїть осторонь цих питань.  
Протягом  останніх 2 років на базі стрілець-
кого тиру  пройшли підготовку з вивчен-
ня матеріальної частини стрілецької зброї, 
правил поводження з нею та практичного 
виконання вправ навчальних стрільб понад 
900 осіб. Насамперед з числа учасників АТО 
та членів   формувань територіальної само-
оборони Херсонської області.

Первинною організацією передано її 
формуванням  та військовим частинам, які 
боронять нашу землю,  військове споря-
дження, засоби надання першої медичної 

допомоги та пред-
мети гігієни на су-
му понад 40 тисяч 
гривень. Зокрема,  
для підрозділів, 
які дислокуються 
у  Херсоні,  місь-
кого формуван-
ня самооборони 
та  громадського 
руху  «Ми» вони 
передали 30  са-
нітарних сумок та 
понад тисячу перевязувальних пакетів. 

Гордістю і безцінним скарбом первин-
ної організації є її ветерани.  Сакович Пе-
тро Вікентійович, колишній генеральний 
директор ВАТ «Херсонський бавовняний 
комбінат» (з 1981 по 1996 роки – один з 
них. У цей час відбувалося  суттєве онов-
лення та покращення матеріально-техніч-
ної бази організації. І сьогодні він в строю, 
залишаючись  активним  учасником роз-
будови первинної організації та наставни-
ком для молодих кадрів. 

Користуються повагою та авторите-
том й  інші ветерани, зокрема, Рахімова 
Галина Іванівна та Бригіна Марія Гнатівна. 
Їх вміння організовувати героїко-патріо-

тичні заходи, вечори, зустрічі з цікавими 
людьми, ветеранами Збройних Сил Укра-
їни,  військовослужбовцями викликають 
захоплення у молодих активістів.

Прикладом виконання громадських 
обов’язків залишається також і Бойчук Ми-
кола Васильович, який протягом 26 ро-
ків обирається головою ревізійної комісії.

Незважаючи на всілякі труднощі і нега-
разди сьогодення, первинна організація 
ТСО України Херсонського бавовняного 
комбінату  примножує здобутки своїх по-
передників. На теренах області вона є чи 
на найкращою щодо  проведення військо-
во-патріотичної роботи. Заходи  патріотич-
ної спрямованості, які вона організовує, 
проводяться з творчою задумкою, старан-
ням, а тому цікаво, повчально і як правило,  
досягають поставленої мети – розвитку у 
населення та молоді гордості за нашу не-
залежну Україну, почуття патріотизму, ви-
ховання любові до Збройних Сил України. 
А також  вірності їх бойовим традиціям, по-
ваги до військової служби, повсякчасної 
готовності до виконання свого Конститу-
ційного і військового обов'язку.

Юрій НАУМЕНКО

Коментар голови Херсонської обласної організації ТСО України Івана Сабадаша:
– Енергійність, завзятість у роботі  керівників і пересічних членів цієї первинної 

організації нашого Товариства просто вражають. 
Тут ніколи не займались окозамилюванням, не намагалися сподобатись керів-

ництву, а робили акцент на конкретні справи, не зупиняючись на успіхах, які були 
у минулі часи. І мене як керівника обласної оборонної організації це дуже  тішить. 
Вважаю, що деяким колегам Костянтина Михайловського варто було б повчитись 
як потрібно працювати.
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Вітаємо

ЗІ СВЯТОМ ВАС,       ДОРОГІ ЖІНКИ!
Сьогодні важко уявити наше Товариство без представниць пре
красної половини людства – жінок. Вони, кажемо це без будьякого 
перебільшення, є окрасою наших колективів, своєю присутністю 
надихаючи нас на трудові звершення. А ще наші чарівні Марини і Тетяни, 
Оксани і Віри, Катерини і Валентини працюють нарівні з чоловіками, а то й, 
чого гріха таїти, навіть і краще у порівнянні з деякими з нас…

Обіймають посади головних бухгалтерів, діловодів, помічників керівників оборонних осередків, викладачів та 
інструкторів з навчання водінню автомобіля. Своєю натхненною працею, зразковим ставленням до роботи ви, дорогі і 

неповторні Мадонни, робите величезний  внесок у виконання наших статутних завдань.
Зі святом усіх вас! Щастя, здоров'я вам і вашим рідним та близьким, миру!

Автомобілі – її стихія
Наталя Мандрика – майстер виробничого навчання водінню Чернігівського спортивно-

технічного клубу, у професіоналізмі не поступається колегам-чоловікам
Чи багато навчальних закладів Товариства, у стінах яких готують водіїв, можуть похвалитись 

жінкою, яка «вчить їздити»? Ні, звичайно. Але вони все ж є. І наша героїня – одна з них.
Вона, корінна чернігівчанка, ніколи не думала, що обійматиме таку «чоловічу» посаду. Ні ко-

ли навчалась у  радіомеханічному технікумі, ні коли гризла граніт науки у Центральному інсти-
туті післядипломної освіти. Та життя, як стверджував класик, інколи вносить такі корективи, які і 
наснитись не можуть. Тож довелося дівчині опановувати нову професію. Сьогодні вона  прище-
плює практичні навички керування автомобілем багатьом своїм землякам. І робить це на досить  
високому професійному рівні.

– Нікого не хочу образити, але, повірте, Наталка дає фору і чоловікам, – говорить директор 
СТК, де жінка працює, Олександр Кухаренко. – А все тому, що вона дуже відповідально підходить 
до виконання своїх обов'язків,  відмінно знає правила дорожнього руху, матеріальну частину ав-
тівки, уміє знаходити спільну мову навіть з самими вередливими слухачами. А ще наша Наталка 
ніколи не йде на компроміс зі своєю совістю. Маю на увазі ту обставину, що вона  принципова зі 
слухачами, коли йдеться про професійну підготовку…

На сьогодні Наталя має 2 групи слухачів. У кожній по 5 чоловік. В основному жінки, хоча, за її словами, і з чоловіками почу-
вається досить комфортно.  В автівці, коли підопічні відшліфовують водійську майстерність, жінка проводить 6-8 годин. В день. 
Чи втомлюється? Звичайно. Адже  потрібно бути дуже уважною, слідкувати  як за кожним рухом курсанта, так і ситуацією на до-
розі: помилка того, хто готується стати водієм, може дорого коштувати.

– Дехто з подивом дивиться на жінку за кермом навчального автомобіля з символікою нашого Товариства, – посміхається 
Наталя Анатоліївна. – Спочатку я ображалася, коли ловила  на собі насмішкуваті погляди, особливо чоловіків. А потім звикла. 

У Наталі все гаразд і на особистому фронті: вона має чоловіка Олексія і доньку Дарину, яких дуже любить. Вони  віддячують 
їй тим же…

Ось така вона, Наталя Шепотько!
Її енергійності, працелюбності  зазадрять – у кращому сенсі цього слова – всі, хто її знає                  
Працювати в оборонне Товариство Наталя прийшла не так давно. Але сьогодні про головно-

го бухгалтера Краснопільського спортивно-технічного клубу, що у Сумській області, можна по-
чути лише гарні відгуки. Адже вона вирізняється  ініціативністю в роботі, енергійністю, пункту-
альністю при виконанні завдань керівництва. 

А ще – наполегливістю, знанням чинного законодавства, нормативно-правових актів, які ре-
гламентують її професійну діяльність.  Жінка бере також участь у заходах, які, на перший погляд, 
не мають прямого стосунку до її роботи. Це, зокрема,  удосконалення  навчально-матеріальної  
бази нашого навчального закладу, проведення заходів патріотичного спрямування,  що, до ре-
чі,  неодноразово висвітлювалося на сторінках «Крилатого вісника». А ще вона очолює обласну 
ревізійну комісію  Сумської обласної організації  ТСО України. Отже, нудьгувати без роботи не 
доводиться. Та Наталя Валеріївна з цього приводу не переймається.

– Кожен, хто працює у нашому Товаристві, повинен дбати про виконаннясвоїх статутних за-
вдань, – вважає вона. – Незалежно від посади. Це, так би мовити, у загальному плані. А якщо 
розмірковувати більш «приземлено», то   благополуччя,   процвітання колективу, де я працюю, 
залежить від кожної людини.

Ось така вона, Наталя Валеріївна Шепотько! Залишається додати, що наснаги і натхнення в 
роботі їй додає  шестирічний  син Матвій.
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ЗІ СВЯТОМ ВАС,       ДОРОГІ ЖІНКИ!
«Незвичайна жінка» Інна Шавініна

Новоукраїнський РСТК, який вона очолює, є одним з кращих на Кіровоградщині
Є серед працівників нашої обласної організації ТСО України одна незвичайна жінка, яку  ставлять за приклад деяким чоло-

вікам –  директорам навчальних закладів. Звати її Інна Шавініна Особливо тоді, коли ті скаржаться на обставини, що заважають 
ефективно працювати.  Цікаво, що б вони «заспівали», якби їм довелося опинитися в таких складних обставинах, як це сталося 
нещодавно з Інною Іванівною?  Тоді, нагадаю, у приміщеннях СТК сталася пожежа, завдавши йому значних  матеріальних збитків. 
Звісно, що оборонні осередки області, та й Товариства в цілому,  не залишились осторонь, надавши  колегам посильну допомогу 
для відновлення навчальної бази. Але ж більшість проблем директору дове-
лося вирішувати самостійно. І вона з честю впоралася з цим викликом: спор-
тивно-технічний клуб, пройшовши акредитацію, сьогодні відновлює роботу.

Новоукраїнський СТК Інна Шавініна очолила у 2013 році. З цим напрямком 
роботи вона була дещо знайома, оскільки до цього працювала у міжрайон-
ному екзаменаційному відділі (МРЕВ) тодішньої  ДАІ. Але, разом з тим,  бага-
то було і незнайомого, нового. Та, незважаючи на певні труднощі, цілеспря-
мована, активна, налаштована на плідну працю Інна Іванівна не розгубилась. 
Вона згуртувала  колектив,  зміцнивши матеріально-навчальну базу, успішно 
пройшли безліч перевірок. Словом, за незначний проміжок часу  Новоукра-
їнський РСТК став найкращим в  області. Серед інших якостей цієї прекрасної 
жінки можна відзначити  уміння  спілкуватися з колегами, сприймати поради 
та вдало використовувати досвід старших товаришів – своїх попередників. 
Допомога й підтримка рідних людей теж додають їй  сил і енергії. 

Інна Іванівна вважає себе щасливою жінкою. І для цього є всі підстави. 
Адже має надійну опору – чоловіка Олександра Володимировича, доньку Діану, сина Романа і маленьку внучечку Мілану, якій 
всього два рочки.

– Вони завжди мене підтримують, особливо у важкі хвилини, – каже жінка. – З ними завжди можна порадитись з будь-якої 
проблеми, знаючи, що  не лише уважно вислухають мене, а й дадуть слушну пораду. А найбільше мене заряджає позитивною 
енергією Мілана.

«Наша чарівна Ірина…»
Так відгукуються про Ірину Бойко – головного бухгалтера Вінницького обласного 

спортивно-технічного клубу «Автодрайв» – її колеги
Ще у ранньому дитинстві Іра будувала, як  сьогодні зізнається, наполеонівські плани на 

майбутнє.  Які лишень професії не збиралася здобувати юна вінничанка!..
– Так не терпілося пришвидчити доросле життя, що по закінченні 9 класу поступила до по-

літехнічного технікуму, – посміхається Ірина Григорівна. –  Потім, так склалося життя,  навча-
лася у технологічно-економічному технікумі. Отримавши диплом, трудовий шлях розрочала у 
Вінницькій обласній організації ТСО України. Бухгалтером. Потім деякий час працювала   голо-
вним бухгалтером Дитячої юнацько-спортивної технічної школи з радіоспорту. 

Жінка відчувала, що інколи бракує знань. Тож поступила до  Приватного вищого навчаль-
ного закладу  «Київський інститут бізнесу та технологій», де успішно опанувала фах «Спе-
ціаліст з обліку і аудиту». З жовтня 2014 року Ірина – головний бухгалтер Вінницького об-
ласного спортивно-технічного клубу «Автодрайв» ТСО України. Цей заклад спеціалізується 
як на підготовці водіїв, так і охоронників. За словами жінки, роботи вистачає, але вся доку-

ментація у неї відпрацьована: під час перевірок ні до неї, ні до керівника СТК не було жодних претензій.
Про те, як до головного бухгалтера ставляться у колективі, можна судити по фразі, часто вживаній, коли йдеться про Бойко:
– Наша чарівна Ірина, – так відгукуються про неї колеги. 
І це дійсно так. Адже Господь Бог наділив її не лише вродою, а й прекрасним характером, завдяки якому уміє знаходити спіль-

ну мову з ким завгодно.
По закінченні робочого дня Ірина Григорівна поспішає додому, де її з нетерпінням чекає син, з яким їй завжди є про що по-

говорити.



№ 1(25)2017 12

Вітаємо

«Я  закохана у своїх собак…»

Наталя Кривоколінська після багаторічного «спілкування» з чотирилапими дійшла висновку, що вони є надійними  
друзями людини

Вперше з ними  познайомилась у ранньому дитинстві, коли батьки придбали їй вівчарку.  Прогулюючись з цуценям,  дівчин-
ка не знала, що з часом її «собаче» захоплення стане повсякденною роботою. Але саме так і сталося, коли очолила  Черкаський 
клуб службового собаківництва, витоки якого сягають далекого 1968 року.

– Мої підопічні є надзвичайно розумними створіннями, –  посміхається жінка. – За час керівництва клубом, а це понад 20 ро-
ків,  вивчила їх характери, знаю  уподобання, звички і часто навіть розмовляю з ними. Зважаючи на їх поведінку, дійшла висно-
вку, що вони мене розуміють…

За час керування клубом Кривоколінська  зробила великий внесок у його розвиток, насамперед матеріально-технічної бази, 
що значно покращило  умови  проживання Джеків і Мартинів, а також їх харчування. І вихованці  не залишаються в боргу: під час 
змагань з військового багатоборства зі службовими собаками вони завжди допомагають своїм господарям виборювати призові 
місця.  А два черкаських спортсмени навіть були членами збірної команди СРСР.

Наталія Миколаївна  зуміла зберегти кращі традиції клубу та успішно розвиває їх в су-
часних умовах. 

За ці роки всіляке траплялося в її житті, але ніколи, навіть у най-
важчих ситуаціях, не опускала руки. Як ніколи і не переоцінювала 
своїх сил і можливостей. Натомість опиралась на людей, з яки-
ми працює, і вони не підводять свого  керівника.  Насамперед 
за поваги до неї. 

На даний час Черкаський клуб службового собаківництва ві-
домий в Україні та за кордоном своїми вихованцями, які на зма-
ганнях різного рівня посідають тільки призові місця.

Небайдужа Наталія Миколаївна і до громадського життя рід-
ного міста. Вона з колективом та вихованцями постійний учасник 
місцевих заходів і взагалі шанована в Черкасах людина.

Пишаюся, що живу у Чернігові…»

З раннього дитинства Світлана Хропата  бачила себе вчителькою. З цією мрією  поступила на індустріально-педаго-
гічний факультет Чернігівського державного педа-
гогічного університету ім. Тараса Шевченка. 

Отримавши спеціальність «Вчитель праці та обслу-
говуючої праці» вирішила, що однієї вищої освіти їй за-
мало. Тож стала студенткою   філологічного факультету 
(українська мова і література) Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 

Отримавши диплом з відзнакою, викладала цей пред-
мет в одній з чернігівських шкіл. Допоки у 2001 році то-
дішній голова чернігівських оборонців  Василь Фурса 
не запропонував їй роботу в обласному оборонному 
Товаристві.

– Сподобається – працюватимеш, а ні – ніхто тебе 
силою не триматиме, – сказав Василь Іванович, поба-
чивши, що вона вагається. 

Так вона стала у нього помічником з організаційно-
масової і військово-патріотичної роботи. Молода й енергійна жінка досить  швидко увійшла в курс справ, якими належало за-
йматись. Правда, у цьому їй  допомогли як сам Василь Іванович, так і колеги.

– Ніколи раніше не думала, що зможу змінити місце роботи, – зізнається Світлана. – Але мені подобається тут працювати.  Чо-
му? Насамперед завдяки тим чудовим  людям, які мене оточують. Можливо, комусь це здасться дивним, але до нашого офісу я 
поспішаю кожного ранку з гарним настроєм, який навіть у вщент переповненому тролейбусі ніхто не може зіпсувати.

Цінує Хропату як працівника і людину й сьогоднішнє керівництво. Голова Чернігівської ОО Ігор Бизган так відгукується про неї:
– Яку б справу не доручив Світлані, знаю, що вона все зробить оперативно і  сумлінно. Колектив у нас невеличкий і якщо по-

трібно комусь допомогти, то вона ніколи не рахується ні з часом, мовляв, робочий день вже закінчився, ні навіть з власними 
інтересами.

Батько Світлани – Віктор Анатолійович 33 роки пропрацював на підприємстві «Автореммайстерня» – виробничому підрозді-
лі  Чернігівської оборонної організації.
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«Вдячна колегам за моральну підтримку…»

З раннього дитинства Зіновія бачила себе журналістом. І з  юних літ готувалася до цієї 
професії : була активною дописувачкою районної газети «Шляхом Ілліча» – подібні назви 
тоді мали практично всі районки

 Героями її дописів були звичайні сільські трудівники – доярки, механізатори, вівчарі. По за-
кінченні школи  відмінниця Зіновія, витримавши шалений конкурс до одного з найпрестижніших 
вишів радянської України і усього СРСР, стала студенткою факультету журналістики Львівського 
державного університету ім. Івана Яковича Франка – геніального Каменяра.

Через 5 років дівчина прийшла в газету вже дипломованим спеціалістом. Про що в ті роки зде-
більшого писали? Попри партійну заідеологізованість друкованих видань,  головними героями 
публікацій були Люди праці. Більш того, існував  неофіційно визначений обсяг газетних матеріалів 
на подібні теми, нижче якого жоден редактор не смів опуститись, боячись наразитись на партійну 
догану. Молоду журналістку і досі згадують як досить принципову людину, яка не оминала про-
блем. Зокрема, «героями» її публікацій були і крадії, що розбазарювали колективне майно. Часто 
захищала потерпілих трударів від колгоспного та районного чиновництва. 

Багато уваги приділяла вона і висвітленню проблем військово-патріотичного виховання моло-
ді, підготовці її до армійської служби. А також колишнім фронтовикам, які перемогли у Другій сві-
товій війні. Героями її замальовок і нарисів були пересічні бійці, медсестри, які рятували їм життя.

 Потім Зіновію Кудрик як енергійну і принципову жінку  запросили в обласне товариство 
«Знання». Працювати на новому місці теж було цікаво. Адже доводилось часто  організовувати  і проводити зустрічі з видатни-
ми людьми, молоддю, переймаючись її військово-патріотичним вихованням. Тоді вона об’їздила всю область, побувавши навіть 
у найвіддаленіших її куточках. Про ті, тепер вже далекі роки, молодість нагадує їй медаль «За культурне шефство над Збройни-
ми Силами СРСР». З 1997 року  працює у Тернопільському оборонному Товаристві.

 Зіновія Миколаївна – сумлінний працівник, – говорить Анатолій Новгородський – керівник обласної організації. – Всі завдан-
ня виконує, ініціативна.

За словами жінки, їй неабияк поталанило з колективом. Наприклад, коли помер її чоловік, то саме колеги підтримали її у ті 
важкі дні. А також діти й онуки, інші родичі.

– Мені з ними теж пощастило, – каже жінка. – Син Валерій і донька Людмила є дуже добрими у ставленні до мене: знаю, що 
будь-якої миті, навіть серед ночі, примчать. Кажу це так тому, що свого часу важко захворіла. Зважаючи на діагноз, готувалася 
до найгіршого. Але, дякуючи Господу Богу, лікарям і моїм родичам сьогодні спілкуюся з вами.

Є ще у Зіновії Миколаївни онуки: Євген – студент політехнічного університету і Яна – школярка. Вони теж є першими її поміч-
никами, і бабуся не уявляє свого життя без них.

З 2008 року Зіновія Миколаївна Кудрик є членом Національної спілки журналістів України.

«Жінка гарна і розумна…»
Так характеризують директора Городоцького районного спортивно-технічного клу-

бу Галину Жук її колеги
Коли б у Львівській обласній організації ТСО України існувала своєрідна «Книга рекордів», то 

Галина Степанівна неодмінно була б занесена на її шпальти. Адже вона першою з жінок в Гали-
чині очолила навчальний заклад. І,  ставши біля його керма,  сміливо повела до нових висот. З 
приходом цієї чарівної жінки на посаду керівника побільшало бажаючих опанувати водійське 
ремесло саме під орудою її колег, поліпшився сам процес навчання.

А сходження щаблями службової драбини вона розпочала ще у 1996 році зі  скромної посади 
техніка Городоцького РСТК, згодом перекваліфікувавшись у  фахівця-бухгалтера. В обласному 
комітеті кажуть, що Галина Степанівна з перших днів, незважаючи на молодість,  виділялася не-
залежним характером, умінням за кілька хвилин налагоджувати контакти з будь-ким, умінням 
нестандартно мислити і приймати такі ж нестандартні рішення.

 Тож не випадково у 2005 році її обрали  головою Городоцького районного комітету ТСО 
України. А через кілька місяців пані Галина очолила ще й цей навчальний заклад. 

– Чи не зарано  в керівне крісло потрапила? – сумнівалися деякі колеги-чоловіки, натякаючи на юний – у їхньому розумінні 
– вік жінки. – Чи втримається?

– Втримається, ще й як, – заперечували їм інші. – Хіба не бачите, що жінка вона розумна, розсудлива?
Втрималась. І не тільки: за словами її безпосереднього керівника Василя Хамули,      завдяки її завзятому, умілому керівництву 

було завершено будівництво нового навчально-адміністративного корпусу організації. А також реалізовано кілька інших про-
ектів щодо покращення матеріально-технічної бази СТК. 

 Галина Степанівна користується великим авторитетом як у своєму колективі, так і у місті, де живе. Сама жінка важає, що усі-
ма своїми успііхами зобов’язана колективу, у якому професійно виросла, навчилася приймати правильні рішенні і розумітись 
на тих проблемах, які вирішує наше Товариство.
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«Анжела Сергіївна – наш доктор Айболить!..»

Медсестра Палацу підводного спорту ТСО України Анжела Макарова 30 років опі-
кується здоров’ям його відвідувачів

Вона – корінна сумчанка. У 1987 році закінчила медичне училище, вийшла заміж і пере-
їхала до столиці України. Постало питання працевлаштування. Знайома чоловіка запропо-
нувала їй Палац підводного плавання ДТСААФ, де й сама працювала. Дівчина погодилась. 
Відтоді минуло кілька десятиліть,  і жінка задоволена своїм вибором.

– На початку 90-х довелося змінити місце роботи, але згодом повернулася, – розповідає 
Анжела Макарова. – Мені тут подобається. В медпункті, окрім мене, працюють ще дві медсе-
стри – Ірина Листопадова і Віра Мостова. Ми контролюємо вміст хлору у  басейні: він не по-
винен перевищувати допустимий рівень. Тож кожні  дві години беремо проби води. Трапля-
ється, що у людини, яка відвідує наш басейн, виникають  проблеми зі здоров’ям, наприклад, 
«скаче» чи «падає» артеріальний тиск, виникають інші негаразди. Тож надаємо їм  долікар-
ську допомогу. Якщо через 20-30 хвилин її фізичний стан  нормалізується, то вона знову йде 

в басейн. За необхідності  викликаємо «швидку». Для надання допомоги маємо набір усіх необхідних для цього медпрепаратів. 
Під пильним контролем Анжели Сергіївни проходять і заняття з плавання. Кожен, хто хоч раз мав справу з цією жінкою, від-

значає її уважність, доброзичливість, людяність у ставленні до інших.
Палац підводного спорту славиться своїми вихованцями, серед яких чимало багаторазових  чемпіонів світу і Європи, він став 

справжньою кузнею підготовки молодих чемпіонів.  
 – Хоча Анжела Сергіївна безпосереднього відношення і не має до тренувального процесу, але ми вважаємо, що у  цьому є і 

її заслуга, – каже Віктор Адамський – директор цієї установи.  
Сама жінка вважає, що її життя склалося напрочуд вдало. Адже має улюблену роботу, друзів, на яких завжди може поклас-

тись. А ще – люблячого чоловіка Сергія Олексійовича та двійко чудових дітей – Богдану і Дмитра.

«Не шкодую про свій вибір…»
Народилася Світлана в сім’ї військовослужбовця. Тож довелося разом з батьками «вивчати» географію колишнього 

Радянського Союзу, «подорожуючи» його армійськими  гарнізонами 
Оскільки тато служив у військах Протиповітряної оборони, то розташовувалися вони за десятки, а  то й сотні кілометрів од 

цивілізації. По закінченні десятирічки у 1982 році поступила до Уманського сільськогосподарського інституту, де отримала спе-
ціальність «Економіка і організація». Потім тривалий час працювала в системі громадського харчування. Випадкова зустріч з 
подругою дитинства круто змінила професійний шлях: вона погодилася з її пропозицією і перейшла працювати до Черкаської 
обласної організації ТСО України. Звичайним касиром. І це при тому, що донедавна обіймала посаду головного бухгалтера ве-
ликої організації!..

У 2009 році, зважаючи на професійні, морально-ділові якості, жінку призначили заступником голови з фінансово-економічної 
роботи – головним бухгалтером.

 – Світлана Миколаївна вирізняється насамперед високим професіоналізмом, 
сумлінним ставленням до своїх функціональних обов’язків, ініціативністю, – го-
ворить її безпосередній керівник Микола Самойленко – очільник черкаських 
оборонців. – За ці якості поважають її в нашому колективі. А ще вона дуже ро-
зумна, всебічно освічена і  просто гарна жінка. Незважаючи на завантаженість 
повсякденними справами,  знаходить час і для спілкування з оточуючими її 
людьми, ніколи не відмовляє їм у допомозі. На кінцевий успіх усієї нашої ор-
ганізації працюють всі – від прибиральниці до голови. Але, разом з тим, треба 
зауважити, що дуже багато залежить від фахівців з бухгалтерії. Наші бухгалтери, 
зважаючи на покладену на них відповідальність, сумлінно виконують свої функ-
ції: проблем з податковими та іншими контролюючими органами у нас немає. 
Значну роль у цьому відіграє Світлана Голосинська.

–  Сьогодні, після стількох років роботи в оборонному Товаристві, я рада, 
що саме тут працюю, – зізнається пані Світлана. – Адже мене оточують поряд-
ні люди, з якими завжди, окрім професійних тем,  знаходяться й інші  теми  для 
спілкування, керівництво поважає і цінить кожного працівника, незважаючи на 
посади. А такий підхід до людей мені дуже подобається. 

Щаслива Світлана Миколаївна і в родинному колі: виховала двох доньок – Олен-
ку і Віталіну,  має двох онучок – Оленку та Вероніку, якими не може натішитись.

– Коли мені важко, я згадую своїх дорогих онучок і на серці зразу відлягає, – 
каже жінка. – Розумію, що заради дітей потрібно жити і долати труднощі на сво-
єму шляху, якими б важкими вони не були.
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В Товаристві – майже 40 років!

У дитинстві Раїса мріяла, як сьогодні зізнається, про зовсім іншу 
професію. На запитання про яку саме – загадково посміхається…

Дівчина  народилася і виховувалася у звичайній сільській сім’ї. Тож 
змалку була звична  до праці. По закінченні десятирічки поступила до 
Рівненського кооперативного технікуму, де вивчилася на бухгалтера.

Трудову діяльність Кржевицька  розпочала у травні  1978 року. З 
посади старшого бухгалтера Рівненського  стрілецько-спортивного 
клубу ДТСААФ. Після того, як він припинив своє існування, обійня-
ла  посаду старшого бухгалтера  обласного навчально-спортивного 
центру. Потім – так склалося –  працювала на посадах заступника на-
чальника районного спортивно-технічного клубу з економічної ро-
боти, головного бухгалтера цього закладу та заступника головного 
бухгалтера  обкому ДТСААФ радянської України. 

З осені 1999-го очолює бухгалтерську службу Рівненської  облас-
ної організації ТСО України. 

 – Робота в Товаристві мені подобається, – ділиться своїми враженнями жінка. – Насамперед завдяки людям, які мене 
тут оточують. На керівників теж гріх ображатися: вони у стосунках з нашими працівниками завжди толерантні, уміють налаго-
джувати контакти зі своїми підлеглими. А це, погодьтеся, багато важить!

Сама  Раїса Іванівна є грамотним фахівцем і слугує взірцем для колег,  нікому, якщо  до неї звертаються за консультацією, не 
відмовляє у допомозі. Свідченням професіональних і людських якостей цієї жінки  є численні подяки і нагороди, зокрема,   зван-
ня «Ветеран ТСО України», Почесна грамота ТСО України, а також  «Почесний знак ТСО України».

– Вона і сьогодні залишається енергійною і працелюбною людиною, майстром своєї справи, – говорить перший заступник 
голови Товариства – голова Рівненської ОО Сергій Кошин. – Завдяки високому професіоналізму, людяності користується пова-
гою серед колег і всього колективу наших працівників.

Після напруженого робочого дня пані Раїса поспішає додому. А там її чекають донька Олена, онучки Єва і Вероніка. Потра-
пляючи в обійми старшої, Вероніки, почувається найщасливішою людиною на світі, одразу забуваючи про всі проблеми і нега-
разди у повсякденному житті.

– Наші діти й наші онуки – це те найкраще, найдорожче, що може бути у людини, – говорить  Раїса. – Я, наприклад, якою б 
втомленою, виснаженою не була, а при зустрічі зі своїми онучками в одну мить забуваю про свої проблеми. 

«Тетяна Швачко – жінка енергійна…»
Про таких  як вона кажуть: людина на своєму місці. І в цих словах  немає ніякого 

перебільшення
Розпочала трудовий шлях в оборонному Товаристві Сумщини з посади секретаря го-

лови. Зважаючи на енергійність, сумлінність у роботі, згодом стала у нього помічником з 
кадрової та   організаційно-масової роботи. Освіченість та енергійність в роботі, якими 
відзначалася жінка, керівники оцінили, призначивши її у  2002-му заступником  директо-
ра Сумського обласного навчально-спортивного центру ТСО України. Через кілька років  
на Пленумі міського комітету Тетяну Іванівну  обрали його керівником. Кажуть, що двічі 
увійти в одну і ту ж річку неможливо. Але з часом вона повернулася з цієї посаду на по-
передню, очоливши Центр…

Принципова, вимоглива до себе і колег,  співпрацює з місцевими органами влади та 
громадськими організаціями з питань військово-патріотичного виховання підростаючо-
го покоління – ось далеко не повний перелік епітетів, якими «нагороджують» цю жінку її 
керівники і колеги.

За сумлінну працю і високі показники в роботі Тетяна Іванівна неодноразово заохо-
чувалася як обласним комітетом Товариства, так і головою Товариства, а в 2007 році їй  
присвоєно Почесне звання «Ветеран ТСО України», нагороджена також  «Почесним зна-
ком ТСО України».

– Я пишаюся такою оцінкою свого скромного внеску у виконання наших статутних завдань, – каже Тетяна Швачко. – А також 
рада, що мене оточують такі прекрасні люди, які розуміють мене з півслова, і я їх розумію з півслова. Поза колективом, у якому 
мені пощастило працювати вже стільки років, я не уявляю свого життя.

За словами голови Сумської обласної організації ТСО України Миколи Лобушка, сьогодні заклад, який вона очолює, зіткнувся 
з певними труднощами.

– Але я впевнений, що завдяки Тетяні Іванівні та її колегам незабаром ситуація поліпшиться, – каже Микола Григорович. – 
Адже знаю цю жінку не перший день. 
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«Почуваюся досить комфортно…»

Про Світлану Главацьку -– викладача І-ї категорії Правил дорожнього руху та безпеки руху Рів-
ненського районного спортивно-технічного клубу ТСО України – можна почути лише гарні відгуки. 
Як від колег по роботі, так і її підопічних

У  2002 році  вона закінчила з відзнакою Український державний університет водного господарства та 
природокористування,  опанувавши в його стінах спеціальність «інженер-гідротехнік». Та життя склалося 
так, що незабаром довелося перекваліфікуватися. І хоча її з ранку і до вечора оточують практично одні 
чоловіки, жінка з цього приводу не переймається.

– У нашому СТК дуже мало жінок – лише я і головний бухгалтер, – каже Світлана Анатоліївна. – Та ніяких 
проблем у нас не виникає. До мене вони ставляться як до рівноправного колеги по роботі. Ну а я ніколи не 
списую ті чи інші недоліки, які, бува, трапляються, на ту обставину, що, мовляв, належу до слабкої статі…

Кожного року Світлана  випускає близько 150 слухачів категорії «В». До навчального процесу ставиться 
дуже відповідально, розуміючи, що закладає фундамент майбутньої безпеки на українських дорогах. Тому 

постійно перебуває у творчому пошуку, підвищуючи свій професійний рівень та педагогічну майстерність. 
На перший погляд може здатись, що професія викладача ПДР і БР є досить простою. Та це не так. Адже автомобіль стрімко розвива-

ється, конструктивно складнішає, в нього закладаються сучасні досягнення науки і техніки. Змінюються і правила дорожнього руху. Всі ці 
нюанси потрібно враховувати у повсякденній діяльності. Як викладач вона не має права зупинятися на досягнутому, не може  відмовити 
допитливому слухачеві у вичерпній відповіді на будь-яке запитання за темою, яка вивчається на занятті. 

– Світлана Анатоліївна проводить заняття цікаво, а не так, що хочеться спати, – зізнається рівненчанин Олег Чабрика. – Часто вони прохо-
дять в формі дискусій, вона уміє змоделювати складні ситуації, що виникають під час дорожнього руху. А нам доводиться їх «розв’язувати». 
А це, я вам скажу, не так просто. Натомість під час випускних іспитів практично всі слухачі проходять це нелегке випробування з першо-
го разу, отримуючи водійські права.

Відмінний фахівець 
і надійна подруга

Будь-який театр починаєть-
ся з гардеробу. А Палац спор-
ту підводного плавання ТСО 
України, за словами його ке-
рівника Віктора Адамського, 
з належного порядку

– Він для будь-якої організації 
є візитівкою, – переконаний Ві-
ктор Миколайович. – У людини, 
яка тільки-но переступила поріг  
враження про неї і її керівника 
складається саме з того, який там 
панує  порядок.

Якщо говорити про Палац, то він там завжди зразково-пока-
зовий: в усіх приміщеннях чисто, охайно, на підвіконнях милують 
очі квіти. У цьому є неабияка заслуга Діани Корічішіної – приби-
ральниці. На цій посаді жінка працює вже 15 років, і до  неї ніко-
ли не було зауважень.

– Намагаюсь не давати для цього приводу, – посміхається Діана 
Анатоліївна. – Наш Палац щодня відвідують сотні людей,  і робо-
ти вистачає, але мені самій приємно дивитись як «все блищить».

Працьовитість, повага до спортсменів, адміністративних праців-
ників, дітлахів, які теж тут займаються  плаванням – ось ті, прита-
манні їй риси, за які  жінку поважають в колективі. За роки роботи 
вона стала практично рідною людиною для багатьох.

Вирізняючись скромністю та добротою, Діана Анатоліївна, за сло-
вами керівництва, є  принциповою людиною. Вона, зокрема,  бра-
ла участь у демонстраціях та мітингах, відстоюючи його інтереси.

– Наш колектив  пишається тим, що серед працівників є така  
поважна жінка, справжній фахівець та надійний товариш, – гово-
рить Віктор Миколайович.

«Щиро вдячний 
Тетяні Василівні…» 

 

Нещодавно виповни-
лося 25 років як Тетяна 
Мовчан працює  в  обо-
ронному Товаристві 

Сьогодні вона  обіймає 
посаду  начальника відді-
лу обліково-контрольної 
та фінансово-економічної 
роботи – головного бух-
галтера  апарату Сумської 
обласної організації ТСО 
України. Жінка   викорис-
товує  свої знання і уміння  
для  виконання наших ста-

тутних завдань. Свідченням цього може слугувати той факт, 
що протягом багатьох років  осередки краю  працюють без-
збитково, не мають проблем з податковими органами. Під 
керівництвом Тетяни Василівни в організаціях дотримуються 
фінансової  дисципліни, як це і передбачено керівними до-
кументами ТСО України та чинним законодавством.

За  сумлінню працю, активну життєву позицію  жінка  нео-
дноразово заохочувалася керівництвом:  нагороджена  По-
чесними грамотами Сумської обласної ради і ТСО України, 
а також  Почесним знаком Товариства, є його ветераном. 

– Я вважаю, що на таких людях як наша Тетяна Василів-
на і тримається все оборонне Товариство, – каже Микола 
Лобушко – керівник сумських оборонців. – Адже вона є 
великим патріотом  України, нашої організації, радіє усім 
її успіхам і переймається проблемами. За таку активну по-
зицію  щиро їй вдячний і зичу подальших успіхів у роботі, 
особистого щастя і міцного здоров’я.
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Вірна дружина і любляча бабуся
По закінченні сільської десятирічки Богдана поступила до Львівського будівельного 

технікуму, який закінчила з відзнакою
Трохи попрацювавши на будмайданчику, стала студенткою сільськогосподарського інститу-

ту. А в 1984 році обійняла посаду бухгалтера-ревізора  Львівської обласної організації ДТСААФ.
З 1993-го – заступник голови з фінансово-економічної роботи-головний бухгалтер.  У 2004 році 

отримала звання «Ветеран ТСО України», у 2007-му нагороджена  «Почесним знаком ТСО України».
Дякуючи    відповідальному відношенню до роботи, переконливо  довела, що може впора-

тись з будь-яким завданням. Як фахівець з бухгалтерії.
– Богдана Загайко не лише високоосвічений і досвідчений спеціаліст, а й добрий наставник 

для молоді, – каже Василь Хамула – керівник галичанських оборонців. – Вона завжди ділиться   
своїми знаннями та досвідом роботи,  готова прийти на допомогу у вирішенні будь-яких питань, 
що стосуються виконання статутних завдань. Надзвичайно порядна, товариська  людина, до якої 

тягнуться люди,  здатна  надати гідну пораду та допомогу всім, хто цього потребує.
А ще наша Богдана Петрівна – вірна дружина,  любляча мати та бабуся. У її оселі завжди чисто і затишно, напечено і наваре-

но. Після напруженого робочого дня поспішає додому, з великою радістю очікуючи зустрічі з дітьми – Наталею і Андрієм, онука-
ми Стефанією та Марком. А також з чоловіком Зіновієм Григоровичем, з яким прожили не одне десятиліття у міцному і вірному 
шлюбі. Він, каже жінка, все жмиття був для неї надійною опорою.

– Моя родина – моя фортеця, – говорить жінка. – За довгі роки я переконалася, що коли в ній все гаразд, то і працюєш з біль-
шим натхненням, легше долаєш труднощі і перешкоди на життєвому і професійному шляху.

Батьки, за відгуками дітей, є для них прикладом у всьому.                       

Жінка, яка заряджає позитивом

Про існування оборонного То-
вариства Української РСР Наталя 
дізналася у старших класах. З те-
лепередачі. І коли по закінченні 
столичної школи постало питан-
ня про подальше життя, дівчина 
вирішила розпочати свій трудо-
вий шлях саме у ДТСААФ.

– Трохи попрацюю, а далі поба-
чимо, – сказала своїм батькам – Іва-
ну Петровичу і Любові Олексіївні.

Відтоді минуло 30 років, дівчина Наталя стала Наталею Іва-
нівною, разом з чоловіком Юрієм виростили сина Сергія. Одне 
лише залишилося незмінним у її житті: місце роботи.

– Коли б мені влітку 1987-го хтось сказав, що  стіль-
ки тут пропрацюю, то я, напевно, і не повірила б, – каже 
жінка. – Але сталося те, що сталося. Спочатку працювала 
машиністкою. Як згадують ветерани Товариства, Наталя 
вирізнялася пунктуальністю в роботі з перших днів, а всі 
тексти, набрані нею – відсутністю помилок. Траплялося, 
що навіть виправляла помилки своїх начальників, за що 
ті лише дякували їй…

Згодом обійняла посаду секретаря голови Товариства. 
Останнім часом працює інспектором  з кадрів управління ка-
дрової, організаційної та спортивної роботи правління  Товари-
ства сприяння обороні України. Ось як відгукується про жінку 
її безпосередній керівник Володимир Віжунов:

– Мені досить комфортно працюється з цією людиною. На-
таля Іванівна – комунікабельна, незважаючи на великі обсяги 
роботи, завжди виконує її якісно і вчасно. З нею  приємно по-
спілкуватись на будь-яку тему.

Думку Володимира Володимировича поділяють й інші пра-
цівники Правління апарату ТСО України, зазнаючи, що з пер-
ших хвилин розмови з нею заряджаються позитивною енер-
гією на весь робочий день.

Найзаповітніша мрія  
Марії Радченко

Летять, як птахи у вирій, роки. Непомітно летять, не-
мовби їх і не було. Але вони були, закарбувавшись  в 
пам’яті на все життя

– Здається, ще вчора босими ногами збивала ранкову росу у 
своїму рідному селі Ромашки, що на Київщині, – говорить Марія 
Радченко – вахтер Київської міської організації ТСО України. – А 
сьогодні вже величають Марією Андріївною – аж якось незвично…

По закінченні школи дівчина працевлаштувалася, як то-
ді казали, у рідному колгоспі. Працювала на різних роботах, 
зокрема, сапала й буряки. Та «вибитись» в передовики  кол-
госпного руху  не склалося:  переїхала до Києва. Працювала 
на будівельних майданчиках, потім на заводі «Торгмаш». Та ще 
й пресувальником у гарячому цеху!.. Незважаючи на те, що 
робота була вкрай важкою і надто шкідливою для здоров’я, 
Марія віддала цьому підприємству понад 20 років свого жит-
тя. А потім прийшла у оборонне Товариство.

«Дуже доброзичлива людина, завжди знаходиться  на ро-
бочому місці і сумлінно виконує свої обов’язки».

«Марія Андріївна – наш ветеран, 
якого ми дуже поважаємо. За її пра-
цьовитість, уміння лагодити з людь-
ми, співчувати їм, якщо треба».

Так відгукуються про жінку лю-
ди, які працюють в будинку-офісі 
нашого Товариства.

З чоловіком, Миколою Онии-
симовичем,  народили і виховали 
двійко дітей – Юрка і Аллу. Мають 
онуку Поліну, якій вже 17 років. На 
запитання про що найбільше мріє Марія Іванівна Радченко 
відповідає:

– Я мрію про той день, коли увімкну телевізор чи радіо-
приймач і почую, що на Донбасі настав мир і спокій, не ги-
нуть більше наші сини й онуки, брати і батьки.
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Вітаємо

Про що мріє Ганна Маценко…

По закінченні школи Ганна поступила  до Артемівського педагогічного училища. Отри-
мавши диплом вихователя,   працевлаштувалася     в одному з дитячих садочків міста 
Краматорська. При цьому ще й стала студенткою Слов’янського педінституту. Потім…

А потім – за певних життєвих обставин – була  перерва у трудовій діяльності. У 2004 році по-
чала працювати у Краматорській автомобільній школі ТСО України. Методистом.

– З перших днів роботи наша Ганнуся зарекомендувала себе надзвичайно працьовитою, 
енергійною та ініціативною людиною, – говорить директор цього закладу Микола Довбня, який 
сьогодні є також представником Правління ТСО України у Північному регіоні Донецької облас-
ті. – Відтоді минуло вже 13 років, а Ганна Маценко такою залишаються і по сьогоднішній день…

В юності до рук Ганни потрапила книга Світлани Олексієвич «У війни не жіноче обличчя». 
Прочитала і кілька днів ходила під впливом, не здогадуючись, що з часом війна увірветься і в її 
життя. Тільки називатиметься вона дещо незвично – гібридна. А принесуть її на краматорську 
землю  «старші брати».

– Навесні 2014 року наше місто опинилося під владою сепаратистів, – розповідає Ганна Маценко. – Той «руський мир», про який во-
ни так багато кричали, нам не лише не сподобався, а й викликав огиду. Принаймні у багатьох жителів міста. 

Жінка не розповідає про те, що вона не була стороннім спостерігачем процесів, які почали відбуватися. Але нам відомо, що разом 
з Віктором Довбнею і своїм чоловіком, іншими небайдужими громадянами  надавала посильну допомогу українським бійцям, які пе-
ребували на місцевому аеродромі в оточенні бойовиків: носили їм воду, продукти харчування. Чи знали, якому ризику піддавали свої 
життя? Звісно, що так. Але й знали інше: там – наші хлопці, чиїсь сини і батьки. Коли дізнаєшся про такі факти, починаєш сумніватись 
в істинності тверджень деяких політиків-«патріотів» у зомбованості усього населення Донецького краю. А ще – розумієш, що там теж 
вистачає людей, які щиро люблять Україну.

– Пишаюся, що ми, оборонці Краматорська, останніми зняли Український прапор зі школи, – говорить Ганна. – Незважаючи на кіль-
ка загрозливих попереджень від «нової влади», він майорів до того дня, допоки у школу не прийшли озброєні сепари… 

Після того, як Українське військо звільнило місто від проросійських банд, будівлю школи довелося ремонтувати: під час обстрілів, 
коли велися бої за місто, вона зазнала значних пошкоджень. Та сьогодні про це майже нічого не нагадує: тут, як і до 2014-го, йде на-
вчальний процес.

Ганна Маценко за свою принципову українську позицію, допомогу нашим воякам нагороджена грамотами Міністерства оборони 
України, голови Товариства сприяння обороні України, місцевої влади. Та головним ця жінка вважає те, що її місто після недовгої оку-
пації знову є українським.

– З нетерпінням чекаю того дня, коли весь наш Донбас звільнять від цих покидьків, – каже Ганна Анатоліїївна. – Хочеться миру і спо-
кою для усіх земляків, усієї України, чиї сини сьогодні захищають рідну землю від очманілого ворога.

«Марія Іванівна надихає нас краще працювати…»
Так відгукуються у Богуславському СТК, що на Київщині,  про  головного бухгалтера
У далекому 1972 році Марія Фартушна закінчила Київський технікум радянської торгівлі. За спеціальністю «Бухгалтерія». Мрі-

яла потрапити у свій рідний район. І мрія  здійснилася: трудовий шлях розпочала  у газеті Богуславщини – «Нові рубежі». Бух-
галтером. Та через 9 років, у 1982 році, перейшла до місцевого  спортивно-технічного клубу ДТСААФ Української РСР. Відтоді,  
протягом 35 років, робочого місця не змінювала. І не тому, що не було такої можливості…

– Мені неабияк пощастило з колективом, – каже Марія Іванівна. – За всі ці роки не почула жодного поганого слова на свою 
адресу, жодного зауваження. Правда, я і сама намагалась не давати для цього приводу…

Більш того, коли виникають якісь проблеми, знаю, що можу розраховувати на підтримку колег. Саме завдяки людям, які мене  
оточують, почуваюся дуже щасливою жінкою. У тім, що у нас такий згуртований колектив, який 
нагадує одну велику родину, велика заслуга нашого керівника Василя Григоровича Фоменкова 
– людини неординарної, яка уміє знаходити мову зі своїми колегами, вирішувати цивілізованим 
шляхом конфлікти, що назрівають.

У колективі дуже схвально відгукуються про Марію Іванівну.
– Своїм сумлінним ставленням до роботи ця жінка змушує і нас краще ставитись до вико-

нання своїх функціональних обов’язків, – говорить викладач СТК  Анатолій Білан. – Кожен з нас, 
чоловіків, не хоче втратити авторитет в очах Марії Іванівни. Тому й стараємось…

Наша героїня почувається щасливою не лише тоді, коли переступає поріг СТК: вона має 
двох чудових дітей – Людмилу і Ярослава, онуку Ірину. Людмила працює вихователем у дитя-
чому садку, а Іра навчається у місцевому педагогічному коледжі і незабаром теж виховувати-
ме дітей – майбутнє України. Ну а бабуся завжди, навіть повернувшись додому  втомленою, 
знаходить час, щоб поцікавитись успіхами своєї онуки, дати їй слушну пораду.

Залишається додати, що ветеран ТСО України Марія Фартушна нагороджена багатьма гра-
мотами і відзнаками нашого Товариства.
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Надія живе надією…
Надія Титенок  мріє про той день, коли на нашу землю прийде довгоочікуваний мир 

і українські матері не оплакуватимуть своїх  синів. Люди, які знають її не один рік, ка-
жуть, що вона є природженим лідером, який уміє згуртувати навколо себе колектив, 
визначити завдання і разом з ним успішно їх виконувати. Втім, про все по порядку

Перед тим, як очолити у 2007 році Кіровоградську оборонну організацію, Надія Муста-
фаївна пропрацювала в ній 7 років. Обіймала посаду провідного фахівця з організаційно-
масової і військово-патріотичної роботи. При цьому також опікувалася проблемами спорту, 
підбором кадрів. Незважаючи на велику завантаженість, завжди глибоко вникала у ті про-
блеми, які потрібно було вирішувати. При цьому, як стверджують колеги,  вирізнялася ша-
нобливим ставленням до тих, хто поруч, бажанням досягати високих результатів у роботі. 
Саме за ці риси характеру і обрали її оборонці Кіровоградського краю своїм ватажком. Так 
вона стала першою жінкою-керівником обласної організації ТСО України.   

Для тендітної, чарівної леді бути головою організації,  абсолютна більшість якої складається з чоловіків, серед яких чимало офіце-
рів, зовсім непросто. Проте їй це вдається. В чому ж секрет успіху? Насамперед у тім, що вона уміє тактовно, але разом з тим і наполе-
гливо,  наполягти на виконанні тих чи інших завдань, не допускає  конфліктів у колективі, «заряджає» колег своїм оптимізмом, енер-
гійністю, діловитістю.

Такою ж знають її і в органах місцевої влади,  серед волонтерів, взаємодіючи  з якими Кіровоградська організація ТСОУ надає різно-
бічну допомогу нашим воякам, які на Донбасі боронять нашу землю від російсько-терористичної орди.

Життя часто   вимагало від Надії Мустафаївни рішучих вчинків, самостійних рішень, адже доля з’єднала її з чоловіком-офіцером, з 
яким побувала в багатьох гарнізонах колишнього Радянського Союзу. А це –  безкінечні переїзди, зміна трудових колективів, у яких до-
водилося працювати, невлаштований побут. Але вона завжди залишалася для своїх рідних справжньою Берегинею.

До речі, Надія Мустафаївна по праву може пишатись не тільки трудовими здобутками, а й двома красенями-синами – Олександром 
і Миколою, які виросли справжньою маминою опорою. За сумлінну працю, особис-
тий внесок у примноження матеріальних і духовних цінностей, активну громадську 
діяльність вона нагороджена Почесними грамотами Товариства сприяння обороні 
України, міської і обласних рад,  Кіровоградської обласної державної адміністрації. 
Минулого року  отримала  «Почесний знак ТСО України» та грамоту Міністерства 
оборони України.

На запитання про що  найбільше мріє, Надія Мустафаївна відповідає:
– Звісно, щоб усі мої рідні і близькі були живими і здоровими, не знали горя. А 

ще – аби якомога скоріше закінчилася ця клята війна і на  нашій  багатостраждаль-
ній землі настав мир, щоб українські матері не оплакували своїх синів. Впевнена, що  
сьогодні про це мріє кожен українець, кожна українка, які є ними не за паспортними 
даними, а за духом, станом душі. Словом, я живу надією на краще…

Бухгалтерія – справа серйозна!
У цьому переконана головний бухгалтер Бердянського міського спортивно-технічного клу-

бу Вікторія Шевченко
Закінчивши школу з «червоним» атестатом і опанувавши наприкінці 90-х років професію бухгалте-

ра, Вікторія працевлаштувалася у цей навчальний заклад. І відразу звернула на себе увагу оточуючих. 
Чим саме? А   цілеспрямованістю, комунікабельністю та активною життєвою позицією. Знаючи про ту 
чи іншу проблему, яка, здавалось би, її як бухгалтера не стосується, все ж не залишалася байдужою, 
звертаючи на неї увагу як колег, так і керівників. І навіть попри їхню байдужість, як це інколи трапля-
лося, доти «діставала» їх, поки її не вирішували.

– Тобі, Віко, що – більше інших потрібно? – дивувалися  колеги. – Рахуй гроші і живи спокійно…
Але  до цих «мудрих» порад вона ніколи не прислухалася, вважаючи, що їй як члену колективу до 

усього є справа. А ще ця жінка, незважаючи на завантаженість,  завжди  готова допомагати тим, хто поруч.
– Свого часу і мені допомагали, – каже Вікторія Михайлівна. – Молодшим колегам з інших оборон-

них осередків я завжди нагадую, що досвід приходить з плином часу.
Життєрадісна і оптимістична, вона ніколи не скаржиться на життєві обставини. Здібний організатор – її вистачає на все: і на свою ро-

боту, і на організаційні заходи. Саме за ці якості  користується повагою серед колег і керівників організацій області. Вікторія Михайлів-
на обрана головою ревізійної комісії Запорізької обласної організації Товариства. Для того, щоб обіймати цю посаду, бажання замало: 
потрібно ще й  бути професіоналом, який добре володіє не тільки знаннями бухгалтерського і податкового обліку, але знає і статутні 
документи, орієнтується в питаннях економіки і права. І постійно підвищує свій професійний рівень.

– Очолюючи Запорізьку обласну організацію Товариства,  спілкувався з Вікторією Шевченко, – говорить Ігор Павлєй. – Вона завжди 
вражає мене своїми енциклопедичними знаннями не лише з бухгалтерії, а й загалом життєдіяльності наших осередків, ерудована і  ці-
кава жінка, з якою  завжди приємно поговорити.
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Вітаємо

Жінка, яка не шукає легких шляхів

Очоливши спортивно-технічний клуб, Світлана Гуменюк вивела його в число кращих у Рів-
ненській області

Восени 1995 року вона,  за направленням  районного центру зайнятості, обирала  місце роботи. 
Пропозицій  було три.

  – Не знаю чому, але вирішила розпочати з Гощанського спортивно-технічного клубу, – каже жін-
ка. – Не повірите, але вже з перших хвилин спілкування з його керівником зрозуміла, що пошуки 
слід припиняти…

Тож буквально через кілька днів вже обіймала посаду головного бухгалтера: свого часу навчала-
ся  у  Рівненському кооперативному технікумі, отримавши диплом за спеціальністю «бухгалтер-еко-
номіст». Не встигла як слід познайомитись  з колективом, як до СТК прийшли податківці-інспектори 
з фінансовою перевіркою його діяльності. Але перше «бойове хрещення» новоспечений бухгалтер 
витримала з честю. 

Світлана Гуменюк – жінка енергійна, ніколи не задовольняється досягнутим,  поділяючи слова філософа про те, що скільки людина 
живе – стільки повинна й навчатись. Тому в 2012 році здобула вищу освіту, отримавши спеціальність «економіст». 

У жовтні 2010 року Світлану Дмитрівну призначили директором Гощанського СТК. Здавалось би, можна заспокоїтись. Та ні: посту-
пила до Рівненського Національного університету водного господарства і природокористування, де отримала  другу вищу освіту. Не-
щодавно отримала третю спеціальність –   інженера-механіка....  

 – Не скажу, що повністю задоволена результатами своєї роботи, – відверто каже Світлана Гуменюк. – Адже як керівник бачу певні 
недоліки і проблеми, які треба вирішувати. Але, разом з тим, пишаюся, що спільно зі своїм колективом дещо вдалося зробити.

Протягом  останніх 3 років  придбано 4 легкових  та 2 вантажних автомобілі, причіп до легковика. Віднедавна, виходячи з вимог ча-
су,  тут готують майбутніх водіїв  на автомобілі «Опель» з автоматичною коробкою передач. За  час керівництва Гуменюк  капітально 
відремонтовано  аудиторії, де вивчають правила дорожнього руху, закуплено нові плакати у всі навчальні класи, придбали автоматич-
ний навчальний  світлофор, магнітні дошки, з допомогою яких можна пояснювати  правила переїзду перехресть. Побудували навіс для 
вантажних автомобілів,  придбали котел на твердому паливі. А також  ноутбуки, якими користуються слухачі  під час складання тесто-
вих іспитів з  ПДР.  Для проведення перших практичних занять з водіння автомобіля  є в наявності автотренажер.   

За період роботи у  Товаристві Гуменюк 10 років обіймала посаду голови ревізійної комісії обласної організації, була делегатом ХІ-
ІІ з’їзду Товариства, є постійним членом обласного комітету. Жінку поважають і колеги, і керівництво Рівненської обласної оборонної 
організації. За словами їїї голови Сергія Кошина, Світлана Дмитрівна ніколи не шукає легких шляхів у вирішенні тієї чи іншої проблеми, 
ніколи не соромиться звертатись за порадою з будь-якого робочого питання.

– Працювати з такими керівниками – одне задоволення, – переконаний Сергій Мефодійович.
Для Світлани Дмитрівни великим задоволенням є спілкування зі своїми найріднішими людьми – сином Олександром, онукою Домі-

нікою та невісткою Наталею. До речі, Олександр теж працює у цьому ж СТК, обіймаючи дві посади, викладаючи  правила дорожнього 
руху та навчаючи слухачів індивідуальному водінню автомобіля.

«І спеціаліст гарний, і жінка прекрасна..»
Побутує думка, що робота, яка має хоч  яке відношення до техніки, є справою винятково чоловічою. Але жінка, про 

яку наша  розповідь, всім своїм життям спростовує це твердження
Народилася Люба Струніна у Володимирській області, Росія. Коли  дівчинці виповнився рік, батьки переїхали до Києва.
– Зважаючи на це, я, мабуть, можу вважатися майже киянкою, – посміхається сьогодні Любов Михайлівна. Закінчивши  деся-

тирічку, працювала на різних заводах Києва. У 1979 році    вперше переступила поріг дослідно-експериментального заводу ЦК  
ДТСААФ Української РСР.

– Я прийшла працевлаштовуватися і дуже хвилювалася, навіть потрібні слова, які потрібно було сказати, забула, – згадує 
той день жінка. – Проте після спілкування  з керівництвом моє прохання задовольнили.

Дівчині довірили один з головних напрямків роботи – кадри:  призначили  інспекто-
ром відповідного відділу. Розуміючи відповідальність, яка лягла на її плечі, вона дуже 
відповідально поставилась до роботи, інколи навіть набридаючи своїми запитаннями 
старщим колегам…

 Згодом вже обіймала посаду інженера відділу матеріально-технічного забезпечення 
ЦК ДТСААФ.  Змінилася країна,  назва оборонної організації, а  Любов Михайлівна і досі на 
своєму робочому місці. Як провідний фахівець управління техніки, технічних засобів і зброї 
Правління ТСО України і досі  опікується  проблемами обліку інженерної, автомобільної 
техніки, її інвентиризацією і списанням. До справи відноситься відповідально: ніхто з ко-
лег, яким випало працювати з цією жінкою, не пригадують випадку, коли б в її роботі була 
допущена якась помилка.

– Особисто я вважаю її висококваліфікованим спеціалістом, – каже начальник управління 
Володимир Кравчук. – І прекрасною людиною. Дай Бог їй здоров’я і щастя!  
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І директор відмінний, і бабуся чудова

Нещодавно директор Заводського  СТК, що у місті Запоріжжі, Ніна Токар відзначила 30-річчя 
трудової діяльності в оборонному Товаристві

В тепер вже далекому 1987 році вона вперше переступила поріг Заводської районної організації 
ДТСААФ.  Почавши з посади інструктора, приглядалася до роботи старших колег, переймаючи у них до-
свід. Коли щось не розуміла, то зверталася до них по допомогу. За настирливість – у кращому розумінні 
цього слова, енергійність і бажання досягати кращих результатів ветерани-оборонці і досі пам’ятають  її. 
Тож не дивно, що у 1998-му жінку обрали   головою РО, а у 2000-му вона очолила ще й  спортивно-тех-
нічний клуб району.

– Загальний трудовий стаж Ніни Спиридонівни становить понад півстоліття, – говорить голова Запо-
різької обласної організації ТСО України Ігор Павлєй. – З них три десятиліття віддано оборонному Това-
риству. Але й досі  демонструє надзвичайну життєву активність і працьовитість, щиро вболіває за стан 
справ у  колективі, ніколи не буває байдужою  до проблем тих, хто її оточує. 

– Якщо хочеш, щоб до тебе по-людськи відносились, то треба і до інших так відноситись, – каже Ніна Спиридонівна. – Тому намагаюсь пра-
цювати, будувати стосунки зі своїми колегами так, щоб і потім, коли вже не буду їхнім керівником, вони вітались зі мною з посмішкою на вустах, 
а не переходили на протилежний бік вулиці…

Ось така філософія життя у цієї жінки! Розповідаючи про неї, не можна не згадати і  той факт, що працювати вона пішла дуже рано – з 17 ро-
ків: нянею в дитячому садочку. Паралельно закінчила середню школу. Довелося попрацювати і на токарному станку.

Тоді ж зустрілася   з майбутнім чоловіком – Миколою, на прізвище Токар. В 1968 році переїхали на  Донбас,  звідкіля він родом. Там разом 
працювали на горлівській шахті імені Ізотова. Правда,  на різних дільницях, забезпечуючи безпеку підземних робіт. Шахтарі – народ суворий, 
«спуску» нікому не дає, незважаючи ні на посади, ні на стать. Але Ніночку, як вони називали її, поважали. Насамперед за компетентність, сер-
йозне відношення до справи. Тут, у цьому чудовому  шахтарському краю, народився й син  подружжя Токарів – Сергій. Але в силу життєвих об-
ставин довелося повернутися до Запоріжжя. Відразу працевлаштувалася в нашій оборонній організації. Разом з нею трудиться інструктором з 
навчання водіння автомобіля і чоловік – Микола Тимофійович. А син  Сергій, попрацювавши  інструктором СТК, в 2009 році очолив Заводську 
районну оборонну організацію. Сьогодні він керує  Ленінським СТК міста Запоріжжя.

Ніна Спиридонівна поєднує  роботу з підготовки робітників технічних спеціальностей з веденням патріотичної роботи в районі, а ще вона 
залишається турботливою жінкою і матір’ю, дбайливою бабусею: зустрічі з нею завжди і з нетерпінням очікують онуки – Ліза і Сергій.

Найбільше щастя у житті – син та онук

Побутує думка, що професія бухгалтера є  спокійною і комфортною, мовляв, «сидиш  у затишному кабінеті і переби-
раєш папери». Та чи так це насправді?

– Звичайно, що ні, –  каже головний бухгалтер Хмільницької тех-
нічної школи, що на Вінниччині, Світлана Коробка. – Ніскільки не 
перебільшуючи значення нашої професії, скажу так: вона потребує 
насамперед високої фаховості, терпіння, бажання і уміння докопу-
ватись до істини, коли, як мовиться, дебіт не сходиться з кредитом.

Людина, яка не розуміється у цій справі, рано чи пізно матиме  
проблеми з фіскальними органами. Адже йдеться про гроші, інколи 
доволі значні суми, матеріальні цінності, до обліку яких ми, бухгал-
тери,  теж причетні.

Шлях до професії Світлана розпочинала  з навчання у Дніпро-
петровському фінансовому технікумі. Отримавши диплом, працев-
лаштувалася у Літинську центральну районну лікарню. Незабаром 
грамотного фахівця помітили «наверху» і запропонували посаду 
ревізора-інспектора районного фінансового управління. Тут вона 

обіймала кілька посад, поступивши звідси на економічний факультет Тернопільської академії народного господарства.
На початку 2000-х змінила місце проживання, переїхавши до Хмільника. З 2003-го на вищезгаданій посаді.
– До того дня, коли вперше переступила поріг Хмільницької технічної школи про оборонне Товариство знала лише з чужих 

слів, – продовжує Світлана Омелянівна. – Але доля розпорядилася так, що довелося познайомитись з цієї організацією дещо 
ближче: вже тринадцять років, як  тут працюю. Знаєте, різні ситуації були за цей час, але я ніколи не пошкодувала про свій ви-
бір і не мала намірів змінювати місце роботи. У колективі почуваюся досить комфортно, знаю, що при необхідності можу роз-
раховувати  на допомогу оточуючих.

Задоволені роботою пані Світлани  –  і як фахівця, і як людини – її керівники та  колеги.
– Дуже відповідально ставиться до роботи, – вважає директор Хмільницької технічної школи Сергій Король. – На всі запитання, 

які стосуються нашої фінансово-господарської діяльності, завжди готова дати вичерпні відповіді. Це саме завдяки цій чарівній 
жінці у податківців ніколи не виникає до нас зайвих запитань.  Адже у фінансових звітах кожна цифра вивірена.

Світлана Омелянівна має доньку Ліану, онука Дмитра. Вони приносять їй найбільше радощів у життя.
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Вітаємо

Жінка, якій довіряють чоловіки
Людмилу Войтович – викладача Нововолинської автошколи, що на Волині, колеги 

вважають відмінним професіоналом вищого класу
У 1987 році – відразу по закінченні школи – дівчина   працевлаштувалася у  цьому навчаль-

ному закладі. Секретарем. Та жага до знань, самовдосконалення  спонукали її поступити  до 
Луцького індустріального інституту. Там вона  протягом   6  років опановувала спеціальність 
«Автомобільне господарство». У  1994 році отримала диплом, а з  1998 року  працює  викла-
дачем, має вищу категорію.

– Чесно кажучи, на перших порах почувалася не дуже впевнено серед слухачів, – каже 
жінка. – Мабуть тому, що більшість складають чоловіки. Знаходилися серед них і такі, які зада-
вали «каверзні» запитання, намагаючись таким чином перевірити мій професійний рівень…

За 19 років роботи на цій посаді вона допомогла опанувати водійське ремесло більш як 4 
тисячам волинян. За словами директора автошколи Вадима Доманського, Людмила Юхимів-
на  досконало володіє методикою викладання, постійно вимагає від підопічних  засвоєння 
методичного матеріалу, розвиває у них логічне мислення. Особливу увагу приділяє само-
стійній та індивідуальній роботі. Вона уміє подати для учнів складний матеріал доступно і цікаво, підтримує у них активність та 
інтерес до предмету,  постійно проводить відкриті уроки.

Кілька років тому колектив автошколи поповнився ще однією жінкою-викладачем – Тетяною Прадун. Людмила Юхимівна взя-
ла над нею шефство, допомагаючи їй якомога скоріше  опанувати всі тонкощі професії. Вона обрана головою методичної комісії 
з таких предметів як правила дорожнього руху та  безпека дорожнього руху, а також  секретарем педагогічної ради школи. Не-
зважаючи на завантаженість, жінка сумлінно виконує свої основні обов’язки.

– На нарадах я часто ставлю Людмилу Юхимівну за взірець іншим її колегам, – говорить Вадим Никодимович. – Вона цього 
заслуговує насамперед своїм ставленням до виконання функціональних обов’язків, професійною підготовкою, толерантним від-
ношенням до людей, які її оточують – як до колег, так і слухачів.

– Коли побачив у ролі викладача елегантну  жінку, то був просто шокований, – каже Василь Борейко, який під її орудою опа-
новував водійське ремесло. – Адже вважав, що автомобілі, правила дорожнього руху і прекрасна стать – речі несумісні. Та після 
кількох занять, які провела Людмила Юхимівна, змінив точку зору. 

Кожна жінка, як стверджував Антуан Сент-Екзюпері, знаходить  щастя насампереду своїй родині. У пані Людмили вона міцна. 
Чоловік Едуард – колишній шахтар, син Дмитро і онук Максим завжди радіють  успіхам своєї берегині та з нетерпінням чекають 
її повернення додому.        

«Пані Мирослава – справжня галичанка!...»
Так відгукуються у Львівській обласній організації ТСО України про Мирославу Ге-

расимчук. І в цих словах немає ніякого перебільшення
Трудовий шлях в оборонному Товаристві вона розпочала дуже давно: незабаром буде 40 

років. Починала касиром Львівської автошколи, потім перекваліфікувалася в економіста. Та 
у  1976  році мусила звільнитися: її чоловіка, прапорщика Радянської Армії Михайла Гера-
симчука, перевели для подальшої служби до Південної групи військ, яка дислокувалася в 
Угорщині. Звісно, що з ним  поїхала і дружина.

Через 5 років  повернулися до столиці Галичини. Мирослава вкотре обійняла посаду касира, 
але вже Львівського обласного комітету ДТСААФ Української РСР. З 1981 року працює старшим 
бухгалтером. На запитання чи ніколи не спадало на думку змінити місце роботи, відповідає:

– Такі пропозиції були. Але ж я настільки звикла до людей, з якими  працюю, що навіть 
уявити не можу себе поза колективом, який став для мене рідним, другою родиною.

В 1998 році пані Мирославі присвоєно почесне звання «Ветеран ТСО України», за зразко-
ве виконання службових обов’язків вона неодноразово заохочувалась наказами Голови ЦК 

ТСО України та Львівської обласної організації. Ось як оцінюють її ділові і особисті якості колеги:
«Людина, надзвичайно відповідальна за справу, якою займається. З нею завжди приємно спілкуватись».
«Мені навіть важко уявити наш колектив без Мирослави Петрівни. Дай Бог їй здоров’я і довгих років життя».
 «Я хочу сказати про нашого бухгалтера так: це жінка, від спілкування з якою поліпшується настрій, заряджаєшся енергією 

на весь день».
–  Мирослава Петрівна віддала нашому Товариству десятки років життя, за що вже заслуговує шанобливого відношення, – пе-

реконаний голова львівських оборонців Василь Хамула. – Але цінимо і поважаємо ми її насамперед за працелюбність, за те, що 
завжди переймається станом справ у колективі, і щире прагнення його поліпшувати своєю щоденною роботою, готовність завжди 
допомогти тому, хто поруч. Вона дуже переймається справами наших вояків, які беруть участь в антитерористичній операції, за-
гибель кожного з них сприймає як втрату рідної людини. Словом, Мирослава Петрівна – справжня галичанка, патріотка України.

Користуючись нагодою, хочу привітати цю чарівну жінку зі святом – Днем жінки! І побажати їй  міцного здоров’я, довгих ро-
ків життя і усього найкращого на життєвій ниві!
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«Мені пощастило з колективом…»
Вперше поріг Сосницького спортивно-технічного клубу, що у Чернігівській об-

ласті, Світлана переступила  восени 1999 року. Після недовгої розмови з її керів-
ником жінка обійняла посаду головного бухгалтера

– Роботі Світлана Григорівна віддавалася сповна, – згадують ті часи її колеги. – За 
потреби засиджувалась до пізнього вечора. Енергійність, старанність жінки помітили 
і у 2006 році призначили директором СТК.

 – За час, що минув відтоді, значно поліпшилась навчально-матеріальна база клубу, 
– говорить голова Чернігівської обласної організації Ігор Бизган. – Зроблено капіталь-
ний ремонт адмінбудівлі та класів,  де слухачі вивчають правила дорожнього руху, ма-
теріальну частину автомобіля, а також придбано та  встановлено в аудиторіях мульти-
медійні засоби навчання.

Працівники цього СТК власними силами облаштували майданчик для початкового 
навчання водінню, виконали багато  інших робіт, спрямованих на поліпшення навчаль-
ного процесу. Заклад, про який наша розповідь,  повністю забезпечений  навчальними  
транспортними засобами. 

Пані Світлана бере активну участь у громадській роботі, як голова районної обо-
ронної організації усіляко сприяє діяльності первинних осередків. Практично всі захо-
ди, пов’язані  з військово-патріотичним вихованням підростаючого покоління, які проходять на теренах Сосновицького району,  
не обходяться без місцевих оборонців і їх очільника особисто. Як  людина надзвичайно енергійна Гончарук налагодила плідні 
стосунки з місцевими органами влади.

У 2016 році їй присвоєно почесне звання «Ветеран Товариства сприяння обороні України» та нагороджено Почесним зна-
ком ТСО України.

Світлана Григорівна скромно оцінює свій внесок у розбудову спортивно-технічного клубу, вважаючи це заслугою усього ко-
лективу.

– Без людей, з якими працюю, нічого цього не було б, – каже вона. – Адже кожен викладач,  кожен майстер – всі, хто тут пра-
цює, вклали у цю справу частинку самих себе. Кажу так тому, що на моїх очах відбувалася  модернізація нашого закладу. Без пе-
ребільшення скажу так: мені пощастило з колективом!..

Чудова жінка і гарна мати
  По закінченні середньої школи Ніна пішла на завод. Ученицею…  електро-

зварювальника!.. Опанувавши  професію,  почала працювати самостійно, на-
рівні з чоловіками виконуючи планові завдання

 А ще – поступила до Ірпенського індустріального технікуму. Непомітно промай-
нули роки навчання і ось вона, Ніна Данильченко, вже дипломований спеціаліст!

      Потім працювала в різних організаціях і установах, зокрема, у Щорсинсько-
му (на той час) «Райсільгоспенерго» і яке займалося електрофікацією колгоспних 
ферм, інших об’єктів у сільській місцевості. А у 1986 році перейшла до оборонного 
Товариства Української РСР…

Головний бухгалтер  Щорсинської автомобільної школи, що на Чернігівщині, – пер-
ша її посада. А у 2004-му жінку призначили керівником цього навчального закладу.

– Відверто кажучи, спочатку хвилювалася чи подужаю роботу, – посміхається па-
ні Ніна. – Та з часом прийшли необхідні знання, досвід. І сьогодні вдячна колегам, 
котрі допомагали своїми порадами.

 Відтоді минуло  12 років. За цей проміжок часу відбулося багато позитивних 
змін. Капітально відремонтовано практично всі будівлі школи, придбано нову ав-
томобільну техніку і мультимедійні системи, що позначилось на якості навчального 
процесу. Слухачі, які тут «гризуть» водійську науку, задоволені.

Як директору автошколи у Ніни Василівни завжди вистачає роботи. Та, попри це, 
вона бере активну участь  у громадській роботі міста і району, обиралась депутатом 

міської ради народних депутатів. За відгуками виборців, користується серед них авторитетом. Адже допомогла багатьом з них 
у розвязанні наболілих проблем, насамперед соціальних.

– Чудова жінка, гарна мати, – відгукуються про неї колеги по роботі і знайомі.
І мають рацію. Адже Ніна Василівна разом з чоловіком, офіцером міліції Олександром Володимировичем (нині покійний), ви-

ховали двоє дітей – Світлану і Володимира, за яких  їй не соромно. А ще має онука Сашка, якого дуже любить. 

Матеріали до друку підготували:
Сергій ЗЯТЬЄВ, Олег ДАЦЮК, Світлана ХРОПАТА,  Анатолій КАЦАЙ, 

Тетяна ПЕТРОШЕВИЧ, Юрій ШАТАЛО, Василь РУДИКА, Тетяна ВАКУЛА                                  
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 15 лютого – День вшанування учасників  
бойових дій на території інших країн 

– Віталію Івановичу, з огляду на ви-
клики, які стоять зараз перед нашими 
Збройними Силами, коли нашій армії 
потрібно відновлюватись і розбудову-
ватись, фактично під час війни, було б 
цікаво почути про становлення військо-
вого спецназу, в якому Вам довелося 
служити в Афганістані?

– Насправді, перші роки війни в Аф-
ганістані показали, що радянська армія 
не готова до партизанської війни, спроби 
вести бойові дії проти моджахедів тради-
ційними способами не давали результату. 
Військове командування почало поспіхом 
шукати більш ефективні способи юбороть-
би з ними. Таким чином ситуація визріла 
для розгортання в Афганістані військ спе-
ціального призначення. 

– Діяльність спецназу в афганських 
умовах була досить успішною, адже про 

результати дій розвідувальних груп в 
Афганістані ходять легенди?

– Успіхи з’явились не відразу. Тактика 
відпрацьовувалась, як кажуть, «з коліс». У 
початковий період діяльності загони ді-
яли як загальновійськові підрозділи. Таке 
застосування не відповідало підготовці та 
завданням спецназу і знижувало бойовий 
потенціал. Подібна практика існувала че-
рез брак бойового досвіду, який не здо-
будеш на політзаняттях, і недооцінки ра-
дянським командуванням специфіки пар-
тизанської війни в Афганістані. 

Радянські війська спеціального призна-
чення в Афганістані складалися з двох бри-
гад, по 4 окремих загони в кожній. І була 
ще одна окрема рота. До кожної бригади 
були приписані свої вертольотні  ескадри-
льї з числа підрозділів авіації 40-ї армії. Сім 
загонів спецназу були розташовані вздовж  
пакистанського кордону, один – на іран-
ському кордоні. 

– Чим відрізнялась тактика ведення 
бойових дій спецназу від інших родів 
військ, і які основні завдання стояли 
перед ним?

– В афганській війні спецназ виконував 
наступні завдання: розвідка, знищення фор-
мувань моджахедів і караванів, пошук і зни-
щення баз і складів, «ісламських» комітетів, 
захоплення полонених, ведення вертольот-
ної розвідки караванних маршрутів і огляд 
караванів. Крім того, до наших завдань вхо-
дило мінування караванних шляхів та вста-
новлення на них спостережно-сигнального 

обладнання, виявлення районів зосеред-
ження ворога, місць днювань караванів і на-
ведення на них авіації (з подальшою пере-
віркою результатів авіаційних ударів). Ви-
рішували ці завдання в основному шляхом 
проведення засад, нальотами, обльотами 
на вертольотах, а також рейдовими діями. 

Лише протягом 1986 року наш 173-й 
«кандагарський» загін провів низку ефек-
тивних нальотів на великі базові райони 
душманів – Гори Хадігар, Васатічігнай, Чі-
нарту та інші. Вони були повністю очищені 
від моджахедів, інфраструктура знищена. 
Було захоплено велику кількість стрілець-
кої і важкої зброї, боєприпасів. Взято в по-
лон багато живої сили ворога. Під час за-
хоплення укріпленого базового району Ва-
сатічігнай наш бойовий побратим, сержант 
Арсьонов, закрив грудьми командира ро-
ти. За свій подвиг він був удостоєний зван-
ня Героя Радянського Союзу (посмертно).

Досить ефективними були і обльоти 
караванних маршрутів на вертольотах з 
оглядовими групами на борту, коли дані 
повітряної розвідки реалізовувалися від-
разу, за рішенням командира групи. При 
цьому, у більшості випадків, обліт здій-
снювався на мінімальній висоті, що дава-
ло змогу використовувати складки місце-
вості і максимально довго залишатись не-
поміченими. 

Саме при обльоті, у травні 1986 року, гру-
пою спецназу, у складі якої перебував і я, 
серед барханів пустелі Регістан був виявле-
ний караван, що складався з сотні верблю-

Візитна картка співрозмовника
Крутій Віталій Іванович, українець, 

1967 року народження. Роки служби в 
Афганістані: 1986-1987. Звання – стар-
ший сержант, командир відділення роз-
відки 173-го окремого загону спеціаль-
ного призначення, зона відповідаль-
ності – провінція Кандагар. Брав участь 
у більш ніж сорока бойових операціях. 
Має поранення та контузії. За мужність і 
героїзм, виявлені під час виконання бо-
йових завдань на території Афганістану, 
нагороджений медаллю «За відвагу» та 
орденом Червоної зірки. 

28 років тому закінчилась «афганська» війна. Своїми спогадами про неї ми 
попросили поділитись Віталія Крутія, заступника голови Товариства сприяння 
обороні  України і радника Міністра оборони України

«НАЙБІЛЬШЕ МИ ЦІНУВАЛИ
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дів і такої ж кількості охорони. Ми накрили 
його під час денної зупинки. Знову макси-
мально спрацював ефект раптовості. Тому 
групі спецназу у кількості 20 бійців вдалося 
розбити і розсіяти по пустелі загін душманів 
більший за кількістю майже в 5 разів! При 
цьому більшість вантажу було захоплено. 
Крім півсотні стволів і великої кількості бо-
єприпасів, в каравані виявилось півтори то-
ни опію-сирцю. Навіть не берусь оцінювати 
скільки зброї не змогли купити чи виміня-
ти собі моджахеди, втративши цей вантаж.

– Чи добре ви були споряджені і 
озброєні?

– На той час групи спецназу були осна-
щені усім необхідним і озброєні відповід-
но до завдань, що перед ними ставились. 
Штатним озброєнням групи було: 10-15 АК 
(залежно від розміру групи), 5-6 підстволь-
них гранатометів, 2 СВД, 2 ПКМ, 1 РПГ-7, 1 
розрахунок  АГС-17 або крупнокалібер-
ний кулемет «Утьос». Додатково мали 3-4 
прилади нічного бачення (ПНВ) і кілька 
ПБС. На завдання брався збільшений бо-
єкомплект, 3-4 одноразових гранатомети 
РПГ-18 «Муха», сапери мали великий за-
пас мін  спрямованої дії і осколкових про-
типіхотних мін. Засоби зв’язку. Кожен бо-
єць мав відповідний боєкомплект та запас 
гранат. Нажаль, маю констатувати, що тоді 
ми були озброєні краще, аніж зараз деякі 
українські підрозділи, що захищають неза-
лежність нашої держави на сході України.

– Ви пройшли на землі Афганістану 
складні випробування, не раз ризику-
вали життям. Ви не були контрактника-
ми, вам не платили великих заробітних 
плат. Ви воювали за ідею? Виконували 
інтернаціональний обов’язок? Чи бу-
ла якась інша особлива мотивація на 
цій війні?

– В ті часи радянською владою велась 
досить потужна ідеологічна пропаганда. 
Для хлопця не служити в армії означало 
бути неповноцінним. Всі засоби масово-

го впливу виконували це, 
так би мовити, держзамов-
лення. Школа, дитячі табо-
ри, телевізор, кінофільми, 
масові заходи… Система 
ДТСААФ, до речі, також на 
всі сто відсотків виконува-
ла свою місію в підготов-
ці молоді «до праці і обо-
рони». І я, ще в далекому 
85-му виконавши на на-
шій рідній «Чайці» свої два 

стрибки з парашутом, уже не мав жодних 
шансів не бути десантником! А що стосу-
ється мотивації на війні, тут все і склад-
но і просто одночасно. Звісно, їхали ми в 
Афганістан сильно «притрушені» радян-
ською ідеологічною машиною про «інтер-
національний обов’язок і допомогу брат-
ньому афганському народу». Але реаль-
ність швидко заставляла прозріти, і в силу 
вступали уже зовсім інші речі: дуже прості 
і потужні. Бажання вижити і вийти пере-
можцем за будь-яку ціну. Бажання ніколи 
не здатися. А ще, бажання помститись за 
втрачених найкращих друзів. Ось така во-
на солдатська мотивація.

– А що найбільше запам’яталось за 
весь період служби в Афганістані?

– Вражень і пам’ятних дат, що назавжди 
вкарбувались в моїй пам'яті, дуже багато, 
але 21 квітня 1987 року залишило в моїй 
душі, вочевидь, найглибший слід, точні-
ше сказати – шрам.  Це сталося перед са-
мим моїм «дембелем»: наша розвідуваль-
на група на двох Мі-8 виконувала бойове 
завдання у складі загону. На підльоті до 
укріпрайону, на висоті 400 метрів, оби-
два вертольоти, з десантом на борту, бу-
ли збиті моджахедами за допомогою ПЗРК 
«Стінгер». Один вертоліт вибухнув відразу, 
з іншого борту, що загорівся і почав па-
дати, парашутним способом десантува-
лись спецназівці, які залишились живими. 
Я був серед них. При-
землившись на воро-
жій території, фактич-
но всі обгорілі і пора-
нені, ми вступили в бій 
з набагато переважаю-
чими силами моджахе-
дів.  Кілька годин, під 
перехресним вогнем, 
утримували оборону. 
Коли підійшли осно-
вні сили, у кожного з 
нас залишався один 

напівпорожній магазин і одна граната – 
«остання». В той день я втратив 14 бойо-
вих побратимів, 6 з яких мали через кіль-
ка тижнів їхати додому.  Цей випадок став 
одночасно і трагічною, і героїчною сторін-
кою в літописі 173 "кандагарського" окре-
мого загону спецпризначення. Фактично, 
це єдиний зафіксований випадок групо-
вого бойового десантування військового 
спецназу парашутним способом під час 
війни в Афганістані.

– Як цей, безцінний бойовий досвід, 
набутий під час афганської війни, мо-
же бути корисним для наших Зброй-
них Сил?

– Сьогодні тактика військ спецпризна-
чення, відпрацьована в Афганістані, пови-
нна вивчатись і нашим Українським вій-
ськом. Детально. Звичайно, що з ураху-
ванням особливостей гібридної війни та  
менталітету  нашого справжнього, а не 
уявного супротивника.

Втішає, що керівництво держави, МО і 
ГШ  розуміють важливість військ спеціаль-
ного призначення. Свідченням цього може 
слугувати створення ССО – сил спеціаль-
них операцій. Процес ще триває, багато 
що ще потрібно зробити, але я впевнений, 
цей процес уже незворотній.

Як радник Міністра оборони України я 
працюю над систематизацією і узагальнен-
ням використання військ спецпризначення 
в Афганістані. При цьому я чітко  розумію, 
що на календарі не 1987-й, а 2017-й рік, нам 
протистоять не моджахеди, а російсько-те-
рористична орда і тактика ведення «гібрид-
ної війни» має відрізнятись від «афганської 
війни». Втім, я переконаний, що багато з на-
працювань того часу, мають бути  взяті на 
озброєння і дадуть потрібний результат.

– Успіху Вам в цій надзвичайно важ-
ливій місії, ще раз вітаю з Днем учасника 
бойових дій на території інших держав!

Розмову записав Сергій ЗЯТЬЄВ

СОЛДАТСЬКУ ДРУЖБУ...»
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Благодійність 

«З дитинства марив небом…»
Народився Володимир у селі  Миропіл-

ля, що на Сумщині. По закінченні школи-ін-
тернату працював на  заводі токарем, зго-
дом став курсантом Сумського авіацентру 
ДТСААФ Української РСР.  Саме там вирішив 
пов'язати з небом все своє подальше життя. 
І поступив до  Саратовського вищого вій-
ськового авіаційного училища льотчиків. 
Отримавши диплом і погони лейтенанта, 
відбув для проходження служби на Дале-
кий Схід. Льотчик Мі-8 – перша сходинка 
в його офіцерській кар'єрі.  Потім обіймав 
посади штурмана ланки, командира вер-
тольота.

– Я не випадково опинився спочатку у 
авіаційному центрі, а потім і в училищі, – го-
ворить Володимир Олександрович. – Хоча 
в нашій родині не було авіаторів,  а я ніко-
ли не захоплювався авіамоделізмом, мені 
ще  з дитинства хотілося бути льотчиком – 
я просто марив небом. 

Військова служба складалася успішно, 
але Володимир сподівався повернутись до 
України – на свою рідну землю. Та у 1985 
році його відправили до Афганістану – для 
виконання так званого інтернаціонального 
обов'язку. Моджахеди полювали – у букваль-
ному сенсі цього слова – за радянськими 
гвинтокрилами. Адже надто великих втрат 
завдавали вони їм. Під час одного з таких 
«полювань» вертоліт Щеглова був збитий 
«стінгером». Офіцер ледь не потрапив до рук 
повстанців, але залишився живим, на відмі-
ну від багатьох своїх бойових побратимів…

Повернувшись додому, службу продо-
вжив на теренах  Прикарпатського військо-
вого округу. Там і звільнився у запас.

Нагороджений орденами «Червоної Зір-
ки», «За службу Батьківщині» 3-го ступеню, 
а також іншими орденами і медалями.

– Знявши погони, почувався надзвичайно 
щасливою людиною, – каже бойовий полков-
ник. – Здавалось, що ні мені, ні моїм дітям вже 

ніколи не доведеть-
ся воювати. Але, як 
бачимо,  війна зно-
ву увірвалася в наше 
життя. Те, що прийде 
вона до нас  з Росії, 
і у страшному сні не 
могло наснитись. 
Росіяни, зомбовані 
пропагандою і сво-
їм фюрером, при-
йшли звільняти нас 

від «фашистів і бандерівців», відновлювати мі-
фічну Новоросію.  «Віддячити» їм за таку «при-
хильність» повинні не лише українські солда-
ти, а й усі громадяни України. Хто як може… 

«Захотілося бути  
корисним Україні…»

Людина неординарна, енергійна і з по-
чуттям справедли вості, Володимир теж  не 
міг всидіти влітку 2014-го на дивані, спосте-
рігаючи за подіями на Донбасі з екрана теле-
візора. Тож приєднався до «Волонтерсько-
го руху Сумщини» – команди небайдужих 
людей, які почали надавати армії – босій і 
голій –  допомогу. Це, зокрема,  Олександр 
Кудін, Оксана Федченко, Вікторія Мовчан, 
Олександр Кукса, Андрій Герман, Сергій Ша-
паренко, Віталій Алещенко, Василь Лаври-
ненко, Олександр Моцний, Олександр Пиро-
гов та інші.  Особливо вдячний Володимир 
Щеглов Петру Постилу – головному поста-
чальнику продуктів для вояків АТО.

В район проведення антитерористич-
ної операції вони доставили – за приблиз-
ними підрахунками – вже понад 100 тонн  
гуманітарних вантажів, продуктів харчу-
вання, засобів особистої гігієни, десятки 
бензопил, сокир, так необхідних для спору-
дження бліндажів та опорних пунктів, чима-
ло комплектів теплого одягу. Володимира 
Олександровича і його друзів добре зна-
ють в підрозділах 14-ї, 27-ї, 53-ї, 79-ї, 26-ї, 
95-ї, 72-ї та 81-ї бригад.

На сході України майже 3 роки триває 
неоголошена війна –  війна, якою на нас 
пішли  «старші брати». Її спланували у 
Кремлі, зрозумівши, що Україна все да-
лі віддаляється від Росії, наближаючись до цивілізованої Європи.

Практично у кожному номері «Вісника» ми  розповідаємо про лю-
дей, які відстоюють суверенітет і територіальну цілісність нашої дер-
жави, у тому числі і працівників Товариства, мобілізованих в різний 
час до Українського війська. А також про ту допомогу, яку оборонні 
осередки надають армійцям. Ми  опублікували кілька дописів активіс-
та ТСО України Володимира Щеглова, головними героями яких є його 
земляки-сумчани, які доставляють на фронт гуманітарну допомогу. 
А ще у Володимира Олександровича склалися напрочуд добрі сто-
сунки з оборонним  Товариством, особливо Сумською організацією.

- Я і сьогодні, на схилі літ, вважаю себе  його вихованцем і дуже 
дорожу цим, - відверто зазнається він.

Сьогодні ми хочемо розповісти  про самого полковника Щеглова,  
який, знявши 20 років тому  військовий однострій, і сьогодні зали-
шається в строю. Вислів «колишніх офіцерів не буває» –  про нього                                             

«КОЖЕН ПРИЇЗД ВОЛОДИМИРА ЩЕГЛОВА 
І ЙОГО ДРУЗІВ – ЦЕ СВЯТО ДЛЯ НАС...»

Вихованець оборонного Товариства полковник у відставці Володимир 
Щеглов разом з іншими небайдужими сумчанами десятки разів побував 
у зоні антитерористичної операції, доставивши бійцям понад 100 тонн 
гуманітарної допомоги і давши десятки концертів
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 – Це наші друзі, –  так або приблизно 
так відгукуються про них.

Не є таємницею той факт, що сьогодні в 
нашій країні з`явилися і лже-волонтери, які 
під виглядом надання допомоги нашій армії 
розвинули такий собі бізнес: гроші, які люди 
жертвують на потреби війська, вони привлас-
нюють. На запитання чи знає він про такі га-
небні факти, Щеглов ствердно киває головою:

– Знаєш, будь моя воля, я би  створив 
суди на кшталт військово-польових і хай 
би вони судили усіх, хто займається поді-
бними речами. Я не кровожерливий, але 
не можу збагнути, як може таке бути, коли 
бабуся жертвує на перемогу зі своєї жалю-
гідної пенсії 20-30 гривень, а пройдисвіти 
їх привласнюють?

Разом з тим він у захваті від людей, які 
допомагають нашим воякам.

 – Я щиро вдячний керівникам держав-
них підприємств і бізнес-структур, аграрі-
ям, які надають нам свої продукцію і ко-
шти, – каже  Щеглов. – А також учням, вчи-
телям багатьох шкіл,  які теж є учасниками 
наших благодійних проектів. 

Як людина скромна Володимир не став 
розповідати, що його син Євген доброволь-
цем пішов до Українського війська і слу-
жив у  81-й окремій аеромобільній бригаді.

Донька Олександра працює медсестрою 
у обласній лікарні, а її чоловік, офіцер СБУ, 
виконує відповідальні завдання в районі 
бойових дій. Дружина Тетяна, дизайнер 
верхнього одягу, просить Бога, щоб той 
зберіг життя своїм найріднішим людям, 
які ризикують життями заради України. І 
не пруться на шпальти друкованих видань 
чи телеекрани, розповідаючи про це…

«Його пісні  
допомагають бити ворога…»

Кажуть, що коли говорять гармати, то 
людям не до веселощів. Що ж, можливо. 
Але з історії Другої світової війни ми зна-
ємо, що тоді були створені групи артистів, 
які виїжджали навіть  на передову, виступа-
ючи перед бійцями. Та і сьогодні, як відомо, 
в районі проведення антитерористичної 
операції виступають артисти. Володимир 
таким себе не вважає і  не любить, коли йо-
го порівнюють з іншими співаками. Він по-
зиціонує себе як автор власних пісень. А 
їх у нього сотні. Творчий доробок Щеглова 
складає більш як 500 віршів,  5 аудіоаль-
бомів, зокрема,   «Сон шураві», «Місто, яке 
люблю», «Спецназ», «Джелалабадський зо-
шит»,  «Тора  Бора», альбоми «Дорога в ди-
тинство»,  «Крилата піхота», «Кіборги», «Во-
лонтери». Сьогодні готуються до випуску 
нові   – «Від Афгана до АТО» та «Сумщина».

Вийшла в світ книжка  «Мину-
ле і майбутнє», до якої  увійшли   
вірші та оповідання –  на україн-
ській  і російській мовах, готуєть-
ся до друку нова книжка віршів, пі-
сень  і оповідань під умовною на-
звою  «Поиски истины». 

Володимир Олександрович є час-
тим гостем в школах, інших навчаль-
них закладах Сум. Виступаючи перед 
молоддю, він ділиться враженнями 
від побаченого на сході, зустрічей з рядови-
ми захисниками нашої країни, розповідаючи 
про ситуацію на Донбасі без жодних прикрас.

У полковника Володимира Щеглова ба-
гато планів на майбутнє. Наприклад, цього 
року він хоче організувати поїздку в район 
АТО бригади артистів різних жанрів, які б 
виступили на передовій. А також робити 
там же міні-спектаклі, творчі вечори тощо.

Та головне, за його словами,  перемогти 
ворога і відновити  мир.

  А для цього, переконаний він, потріб-
но залучити до надання благодійної допо-
моги захисникам України якомога більше 
громадян: незважаючи на той факт, що на-
ше військо не те, яким було 2 роки тому, є 
все ж чимало проблем. 

– Коли заходить про будь-яку проблему, 
більшість з нас відразу починає кивати на 
державу, мовляв, забула про своїх грома-

дян, – каже Щеглов. – Так, до неї є дуже ба-
гато справедливих претензій. Але ж не по-
трібно забувати і про свою відповідальність 
за ті речі, які кояться в країні і суспільстві, 
маємо пам`ятати, що на цій землі жили на-
ші прадіди, і що ми є громадянами України.  
Мені дуже до вподоби слова американсько-
го президента Джона Кеннеді: «Не питай, що 
твоя країна може зробити для тебе, запитай, 
що ти можеш зробити для своєї країни!». 

Впевнений: коли б ми, українці, якомога 
частіше переймалися  подібними запитання-
ми, то  ситуація в нашій країні була б інакшою, 
у тому числі і в районі проведення антитеро-
ристичної операції. Ми повинні найперше дба-
ти про наше військо, перетворивши його у 
сучасну, високомобільну і професійну армію. 

Про участь сина Володимира Щеглова в 
антитерористичній операції читайте далі.

Сергій ЗЯТЬЄВ

«Дай Бог нам побільше таких людей!..»
Ми поцікавилися думкою про Володимира Щеглова у людей, які добре йо-

го знають. І ось що почули.
Микола Лобушко,голова Сумської організації ТСО України, полковник у 

відставці
– Хоч Володя і не  є штатним працівником нашої організації, ми знайомі з ним 

давно. Він – людина слова: не пригадаю випадку, коли б щось пообіцяв і не виконав. 
Вже стільки років минуло, як він залишив армію, а й досі залишається Офіцером з 
великої літери. Чесність, благородство, готовність допомогти оточуючим, справ-
жній, а не показний патріотизм вирізняють цю людину. Дай Бог нам побільше таких 
людей, як Володимир Щеглов!

Володимир Панченко, командир роти 79-ї бригади ВДВ
– До звістки про те, що  серед волонтерів є бард, який виступатиме перед нами, 

поставився скептично. Але, будучи  вільним від служби, вирішив все ж послухати 
його. Вже перші акорди і слова пісні, яку виконував Володимир Олександрович, 
«зачепили за живе». Адже йшлося про рідний дім, батьків, дітей. Хіба залишишся в 
такому випадку байдужим?

Слухаючи пісні Володимира, не знав, що він є їх автором. А коли дізнався, то ди-
вувався як він уміє так правдиво передати внутрішній світ звичайного солдата, який 
на війні, його думки, мрії. Дізнавшись, що ця людина і сама пройшла через війну у 
Афгані, все зрозумів…

Анатолій Чумак,  волонтер
– З Володимиром ми не раз бували безпосередньо в районі, де наші вояки три-

мають оборону. Чи було страшно? Великого страху не було, але, знаючи, що будь-
якої миті можеш опинитися під «градами» чи мінами, комфортно не почувалися. А 
ось Володя нас заспокоював, мовляв, нічого не трапиться.

Впевненість, рішучість, уміння орієнтуватися за форс-мажорних ситуацій, а їх бу-
ло чимало, вирізняють Володимира Олександровича. Відчувається, що маєш справу 
з бойовим офіцером, який знає ціну життя.
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 Летом 2014-го Владимир Алек-
сандрович предложил сыну 
поехать на Донбасс в роли 
волонтера. 

– Много слышал, читал об АТО и  за-
хотелось на все эти события посмотреть 
своими глазами, – говорит парень. –  При 
этом я еще выполнял  функции звукоопе-
ратора. Ведь вместе с  продуктами, броне-
жилетами, касками,  обувью, детскими ри-
сунками  мы привозили еще и авторские 
концерты отца.  

Тогда, жарким августовским днем, всю 
«гуманитарку» сумчане раздали  земля-
кам – бойцам 27-го полка реактивной ар-
тиллерии, местом постоянной дислока-
ции которого является город Сумы. А так-
же личному составу 26-го Бердичевского 
артполка: обе  части  держали оборону 
под Дебальцево. Там же, под открытым не-
бом,  и состоялся концерт Щеглова-стар-
шего. А еще – откровенный разговор Ще-
глова-младшего с бойцами-фронтовика-
ми, которые не скрывали всей правды об 
этой войне.

После этой поездки последовали сле-
дующие: было отвезено  свыше 10 тонн 
гуманитарных грузов и дано  более 30 кон-
цертов. Где-то  в середине января 2015 го-
да, после всего увиденного и услышанного 
в районе антитеррористической опера-
ции, приехав домой,  Евгений решил и сам 
идти защищать  Родину. При этом сказал 
отцу:

– Ты же был на войне, а я чем хуже? Тем 
более речь идет не о защите каких-то ми-
фических интернациональных ценностей, 
а своей родной земли.

Кстати, до начала российской агрессии 
парень и слышать не хотел об армейской 
службе. Владимир Александрович не стал 
сильно возражать. Более того, через своих 
друзей помог сыну попасть в десантники: 
об этом он сам его попросил.

Сначала Евгений служил в Житомир-
ской бригаде ВДВ, (здесь    выполнил 3 
прыжка с парашютом, плюс ко всему еще 
четыре  уже были), через полтора месяца 
службы в Гвардейском, это на Днепропе-
тровщине, оказался на Донетчине – в го-
роде Дружковке, где тогда базировалась 
81-я  десантно-штурмовая бригада (на то 
время), потом в районе Краматорска.

– Задачи, которые мы с ребята-
ми выполняли, носили в основном 
антидиверсионный характер, – говорит 
Женя. – Ведь враг пытался забрасывать в 
наш тыл разведывательно-диверсионные 
группы, чтобы дестабилизировать обста-
новку,  посеять панику среди мирных жи-
телей. А как она действует на сознание 
человека, мы знаем из истории Второй 
мировой и других войн. Сопровождали 
также и колонны с различными грузами, 
которые следовали непосредственно в ра-
йон боевых столкновений.

После окончания службы вернул-
ся домой и  заканчивает Сумской госу-
дарственный университет. О планах на 
будущее не любит распространяться, но 
не исключает, что снова пойдет защищать 
Украину. Особенно в случае обострения 
ситуации на фронте.

Ну а пока что он вместе с отцом и его 
товарищами продолжает оказывать на-
шим солдатам и офицерам гуманитарную 

помощь. Если говорить языком цифр, то в 
последнее время они доставили в район 
АТО  более 20 тонн разного волонтерско-
го груза, дали  более 70 концертов, боль-
шинство их которых состоялись на пере-
днем крае.  Выступали также в   Дружков-
ке,  Краматорске, Авдеевке, Очеретино,  на 
блокпостах, в  полях. При  любой погоде.

 Евгений  награжден медалями «Учас-
ник АТО», «За оборону рідної Держави», 
«За жертовність і любов до України», а 

также «Подяками» от 27– й бригады, во-
лонтеров Сумщины и благотворительно-
го «Фенікс». 

У Евгения Щеглова нет боевых наград. 
Но он не комплексует по этому поводу. И 
ему нисколько не стыдно смотреть лю-
дям в глаза.

– Я шел в армию не ради орденов и 
медалей, – говорит парень. – Извини-
те за высокопарные слова, но хотелось 
быть рядом с теми Солдатами Украины, 
которые защишают ее от всякой мрази. 
Таких же взглядов придерживаются и 
мои друзья-однополчане. Наивысшая 
для нас награда – быть хозяевами на 
своей земле, а не младшими братьями.

  Сергей ЗЯТЬЕВ        

До недавнего времени о войне Женя Щеглов знал  из кинофильмов  
и рассказов отца – полковника запаса, вертолетчика, который воевал в 
небе Афганистана. Слушая его воспоминания, он и подумать не мог, что 

тоже придется «понюхать пороха»…

«НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ РЕБЯТ, С КОТОРЫМИ СЛУЖИЛ...»
Наші на війні

Євген Щеглов
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Ситуація, яка склалася  з початком 
російської агресії, змусила  нас, 
військових прокурорів, працюва-
ти більш напружено, – говорить 

Григорій Миколайович.  – Ми, зокрема, 
вже протягом кількох років  розшукуємо 
зрадників і дезертирів: насамперед 
військовослужбовців ЗС України, СБУ, МВС та 
інших силових відомств, які навесні 2014 року 
повинні були прибути на материкову частину 
України для несення подальшої військової 
служби, але залишилися в окупованому Кри-
му. Робимо все для того, щоб зрадники були 
затримані і опинилися на лаві підсудних. 

– Знаючи, що проти них розпочато 
кримінальні провадження, ці люди на-
вряд чи ризикнуть колись перетнути 
адміністративний кордон між Кримом 
і материковою Україною…

– Так. Але такі випадки все ж є і суд ви-
носить покарання з урахуванням всіх об-
ставин справи. Так, у 2016 році було розшу-
кано та затримано на території України ко-
лишнього начальника медчастини Центру 
медичної реабілітації та санаторного ліку-
вання «Судак» підполковника А.. Не так дав-
но суд виніс йому вирок  за державну зраду 
та дезертирство. Врахувавши, що дії обви-
нуваченого не супроводжувалися викорис-
танням зброї проти військовослужбовців 
ЗС України та громадян України, він отри-
мав покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на 8 років. Без конфіскації майна.

З цієї категорії осіб військовослужбов-
цю М., призначено покарання у вигляді 2 
років позбавлення волі зі звільненням на 
підставі ст. 75 КК України від відповідаль-
ності строком на 1 рік. Суд взяв до ува-
ги пом’якшувальні обставини: утримання 
малолітньої дитини, відсутність  спричи-
неної шкоди.

Ще один військовослужбовець  А. 
оштрафована на  250 неоподаткованих 
мінімумів доходів, оскільки жінка добро-
вільно прибула до військової прокурату-
ри і заявила про себе, уклавши угоду про 
визнання винуватості.

– Але ж, окрім них, на материкову 
Україну не прибули тисячі військовиків…

– Впевнений, рано чи пізно, але відпо-
відати за державну зраду доведеться всім, 
хто її вчинив: в подібних випадках терміну 
давності немає.

До суду ми направили 43 обвинувальні 
акти в порядку глави 24-1 КПК України для 
здійснення спеціального судового розгляду 
за фактами вчинення дезертирства та дер-
жавної зради 44 військовослужбовцями, які 
теж не повернулися з АР Крим на материко-
ву частину України (6 обвинувальних актів 
щодо співробітників СБУ, 34 – військовос-
лужбовці Збройних Сил України, 2 – офіцери 
Головного управління розвідки Міністерства 
оборони України, 1 – колишній заступник 
начальника Кримського територіального 
командування внутрішніх військ МВС Укра-
їни). З них: 1 – генерал-майор, 9 – полковни-
ків, 7 – підполковників, 8 – майорів, 9 – капі-
танів, 4 – старших лейтенантів, тощо.

– Сьогодні, коли тисячі українців 
захищають нашу країну від агресора, 
окремі з них ухиляються від військо-
вої служби. Як ви реагуєте на подібні 
випадки?

– Звісно ми реагуємо. У 2016 році на-
правили до суду 780 проваджень щодо 
злочинів, пов'язаних з ухиленням від ви-
конання цього конституційного обов'язку, 
з яких у 620 провадженнях винесено ви-
роки. До реального позбавлення волі за-
суджено 161 особу (до арешту – 123 особи,  
до дисциплінарного батальйону – 23 осо-
би, до виправної колонії – 15 осіб).

Спільно з іншими правоохоронни-
ми органами, насамперед, Центральним 
управлінням Військової служби правопо-
рядку по м. Києву та Київській області, про-
водимо роботу щодо  розшуку ухильників. 
Минулого року  розшукано 345 підозрю-
ваних. Обвинувальні акти щодо них теж 
направлено до суду.  

– Одна з найболючіших проблем сус-
пільства  і війська є корупція.  Як вій-
ськові прокурори борються з нею?

–  У 2016 році внесено 100 подань з ме-
тою виявлення причин і умов, що сприяли 

вчиненню корупційних правопорушень, 
що в 4 рази більше, ніж у 2015-му. За ре-
зультатами їх розгляду кількість притяг-
нутих до дисциплінарної відповідальності 
збільшилася з 12 осіб до 471.

– Дисциплінарна відповідальність, 
гадаю, не дуже злякає потенційних зло-
чинців: потрібна кримінальна. Є подібні 
прецеденти?

– Звичайно. Майже втричі зросла кіль-
кість направлених до суду обвинувальних 
актів про корупційні кримінальні право-
порушення (з 34 до 77). У стільки ж разів 
зросла кількість направлених до суду об-
винувальних актів про кримінальні пра-
вопорушення, пов’язані з отриманням не-
правомірної вигоди – хабарництва (з 19 до 
58). Судами винесено 28 вироків.

До 5 років позбавлення волі засуджено 
старшого сержанта М., який, зловживаючи 
своїм службовим становищем, привласнив 
військове майно – альпійське споряджен-
ня, що зберігалося на складі.

Один з керівників виправної колонії, що 
у Харківській області, підполковник, був 
викритий в отриманні хабара розміром 5 
тисяч доларів США. Ціна питання – достро-
кове звільнення одного із ув'язнених.  За 
таку «бізнесову діяльність» позбувся офі-
церського звання і отримав 2,5 роки по-
збавлення волі. 

– Скажіть, будь ласка, скільки повер-
нено до державної скарбниці коштів 
зловмисниками у кримінальних про-
вадженнях?

– Протягом минулого року, слідчими 
органів військової прокуратури Централь-
ного регіону України направлено до су-
ду 1 019 обвинувальних актів. По закін-
ченим кримінальним провадженням за-
безпечено відшкодування майже 2,4 млн 
грн завданих  збитків (до бюджету – 2,046 
млн грн., фізичним особам  – 297 тис. грн.). 
Кожен слідчий, вже в ході слідства, повер-
нув державі майже 100 тисяч гривень. На 
решту збитків, а це понад 61 млн грн, на-
кладено арешт на майно обвинувачених 
та заявлено позови до суду про їх відшко-
дування. У бюджетній сфері направлено 
до суду 9 обвинувальних актів та під час 
досудового розслідування відшкодовано 
збитків на суму 1,6 млн грн.

–  Дякую за розмову.

Інтерв’ю провів Сергій ЗЯТЬЄВ

Військовий прокурор Центрального регіону України, 
державний радник юстиції 3 класу Григорій Рябенко: 

ЗА ЗРАДУ УКРАЇНІ ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ....
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Початок великого шляху
Олег з’явився на світ у дворянській сім’ї 

Ганни та Костянтина Антонових, які проживали 
у Московській губернії,  7 лютого  1906 року. 
Згодом  родина  переїхала до Саратова.    Там  
допитливий малюк вперше  почув про літаки   
від свого двоюрідного брата, Владислава. Вже 
у зрілому віці він писав, що «розповіді родича 
про фантастичний переліт Луї Блері через Ла-
Манш справили на мене дуже сильне вражен-
ня. Я вирішив стати льотчиком».

І почав майструвати модельки  «залізних 
птахів» з рейок та паперу, запускаючи  їх у не-
бо. А ще хлопчина збирав газетні публікації, 
пов’язані з повітроплаванням,  разом з одно-
літками створив «Клуб любителів авіації ». Їх 

часто можна було побачити на льотному полі, 
а також і на книжковому ринку, де вони шука-
ли книги з авіації.

Після  закінчення у 1922 році Саратов-
ської трудової школи Олег  працював кон-
структором планерів у Товаристві друзів 
повітряного флоту, де збудував свої перші 
планери власної конструкції. Зокрема, пла-
нер «Голуб», відзначений грамотою за ори-
гінальність на ІІ-му Всесоюзному зльоті пла-
неристів у Криму.

Не полишив улюбленої справи і під час на-
вчання в Ленінградському політехнічному ін-
ституті, де виготовив  серію нових планерів. 
Один з них – «Місто Леніна» –  особливо від-
значився  під час  VII планерних змагань, що 
проходили в Криму.  Фахівці, зважаючи на ае-

родинамічні характе-
ристики цього «кри-
латого птаха», вважа-
ли його  «відкриттям 
у вітчизняній планер-
ній науці». Загалом 
Олег Антонов ство-
рив понад 50 кон-
струкцій планерів, на 
яких  було встановле-
но 85 всесоюзних ре-
кордів. 16 з них пере-
вищували світові!

«Це цікавий літак, його треба 
побудувати…»

У 1930 році Антонова направили  до Мо-
скви для організації Центрального бюро пла-
нерних конструкцій та налагодження їх серій-
ного виробництва. У 1933-му призначений  
головним конструктором планерного заво-
ду в Тушино, де під його керівництвом було 
створено близько 30 типів безмоторних лі-
тальних апаратів.

На початку війни  отримав своє перше дер-
жавне замовлення, яке передбачало вироб-
ництво десантно-транспортного планера. У  
жовтні 1941-го завод евакуювали до Тюмені. 
Там, в будівлі міського базару, він  організував 
виготовлення планеру А-7.

В 1943 році у КБ А. Яковлєва обійняв поса-
ду його заступника. Восени 1945 року очолив 
філію КБ Яковлєва при авіазаводі імені Чкало-
ва у Новосибірську, а вже на початку 1946-го 
представив генеральному конструктору  ес-
кізний проект свого літака. Яковлєв наклав 
резолюцію: «Це цікавий літак, його необхід-
но побудувати».

Так розпочалась робота над легендарним 
Ан-2, який у початковий період мав назву 
«СХ-1». 31 серпня 1947 року він вперше під-
нявся в небо. Один з літаків  проходив випро-
бування в Кагарлицькому районі Київщини – 
обробляв хімікатами посіви цукрового буряка. 
Його побачив партійний керівник України  Ми-
кита Хрущов. Машина так сподобалась керів-
нику республіки, що він запропонував Анто-
нову переїхати з Новосибірська до Києва і на 
авіаційному заводі продовжити випуск цього 
«трудівника полів». Той погодився.

– Микита Сергійович  фактично врятував 
мого батька, – говорить дочка видатного кон-
структора Ганна Антонова. – Адже благодат-
ний український клімат та природа змусили  
відступити задавнену хворобу. А те, що тато-
ві  фактично з нуля потрібно було створюва-
ти колектив однодумців та виробничу базу, 
його не лякало.

Довіряв молоді

За словами Ганни Олегівни, яка  викладає 
у Національному авіаційному університеті, 
сім`я була зачарована древнім Києвом та на-
вколишньою природою. Олег Костянтинович  
брав мольберт і етюдник, коли родина виїж-
джала за місто на відпочинок. Збереглось чи-

Становлення і розвиток вітчизняної авіації - як військової, так і спортивної 
та цивільної - нерозривно пов'язані з оборонним Товариством. А починалося 
все з березня 1923 року, коли було створено ТАПУК (Товариство авіації і пові-
троплавання України і Криму). Саме ця організація заснувала в районі Кокте-
беля, в с. Отважном, Вищу льотно-планерну школу (ВЛПШ), в якій почали свій 
шлях майбутні Генеральні конструктори О.К.Антонов, С.Яковлев, С.В.Іллюшин, 
творець космічних кораблів академік С.П.Корольов.

Нещодавно ми відзначили 100-річчя від дня 
народження одного з тих, хто стояв у витоків 
вітчизняного літакобудування - Олега Антоно-
ва. Так, він не був етнічним українцем, але його 
внесок в розвиток авіаційної промисловості в 
Україні важко переоцінити. Недаремно в травні 
1984 року, на честь 50-річчя від дня створення, 
Київському аероклубу ДТСААФ України Поста-
новою Ради Міністрів УРСР присвоєне ім'я Ге-
нерального авіаконструктора академіка Олега 
Костянтиновича Антонова.

Розповісти про цю непересічну людину ми 
попросили військового журналіста полковни-
ка Олександра Тереверка. 

Нещодавно виповнилося 100 років з дня народження геніального 
авіаконструктора Олега Антонова – людини, яка створила ціле сімейство 
літаків АН, відомих в усьому світі 

Славетні імена України 

«МЕЖ НОВОВЇ ТЕХНІКИ НЕ ІСНУЄ...»
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мало картин, написаних видатним авіакон-
структором.

– Він ніколи не боявся довіряти молоді, – 
розповідає радник президента ДП «Антонов» 
Олег Богданов. –  58 років тому мене, випус-
кника Київського університету імені Шевчен-
ка, на роботу приймав особисто Антонов. Я 
закінчив спецкурс з аеродинаміки і літакобу-
дування і, відмовившись від продовження на-
вчання в аспірантурі, вирішив присвятити се-
бе практичній роботі. На рік раніше Антонов 
прийняв  10 випускників нашого факультету. 
Він любив працювати з молоддю.

За словами Олега Кузьмича, який трива-
лий час був заступником Генерального кон-
структора, саме на 50-і роки припадає початок 
створення в ДКБ серії літаків військово-тран-
спортної авіації.  11 грудня 1953 року вийшла 
постанова уряду із завданням підлеглим Оле-
га Антонова створити сучасний транспорт-
но-десантний літак з двома турбогвинтовими 
двигунами. Найбільше Олега Костянтинови-
ча турбувала відсутність у конструкторів до-
свіду побудови подібної машини. Допомогли 
колеги –  Андрій Туполєв та Сергій Іллюшин. 
Завдяки їхній допомозі  київські  літакобудів-
ники прискорили роботу зі створення нової 
машини й уникнули багатьох помилок.

Турбогвинтовий літак Ан-8 проектувався 
і будувався в досить стислі терміни. В розпал 
роботи над ним  ДКБ відвідав Микита Хрущов 
–  уже в ранзі керівника  СРСР. Коли його зна-
йомили з роботами над АН-8 і продемонстру-
вали макет машини, він поцікавився закор-
донними аналогами літака. Олег Костянти-
нович відповів, що в США та Великій Британії 
літаки такого класу є, але вони мають чотири 
двигуни. Микита Сергійович висловився за те, 
щоб і наші «Ани» теж створювалися з чотир-
ма двигунами. Антонов висловив свою ідею 

одного проекту, але  в двох 
варіантах: пасажирського і 
транспортного, що значно 
здешевлювало підготовку 
його виробництва. Після 
зустрічі з Олегом Костянти-
новичем Хрущов зауважив: 
«Цей конструктор говорив 
зі мною про економіку».

7 березня 1957 року 
льотчик-випробувач Яків 
Вєрніков  розпочав випро-

бування Ан-10 і, через два роки цей літак вже 
здійснював регулярні міжобласні пасажир-
ські польоти. 

– На той час це була унікальна машина, 
проста і невибаглива в експлуатації, а голо-
вне – надійна, – розповідає Олег Богданов. – 
Однією з її переваг  було те, що вона могла 
приземлятись і злітати з грунтових аеродро-
мів. Літак брав 20 тонн вантажу або 100 вій-
ськовослужбовців.  Загалом було побудовано 
1243 літака. Колектив на чолі з Олегом Анто-
новим, який працював над створенням цієї 
машини, отримав Ленінську премію, а ДКБ 
міцно посіло достойне  місце в ряду провід-
них літакобудівних фірм країни. Олег Костян-
тинович у 1960 році захистив дисертацію і 
став доктором технічних наук, в тому ж році 
його вибрали членом-кореспондентом Ака-
демії наук України, а ще через два роки він 
отримав звання Генерального конструктора.

– Ідеї та пропозиції від Олега Костянтино-
вича просто фонтанували, – ділиться спогада-
ми Олег Богданов. – Ми, молоді спеціалісти,  
дивувались його надзвичайній енергії, енци-
клопедичним знанням і постійному руху впе-
ред. Він встигав  побувати у всіх підрозділах 
конструкторського бюро, «розшифрувати» 
настрій підлеглих, подискутувати стосовно 
нових технічних рішень.

Робота над Ан-22 («Антей») була копіткою 
і  ретельною. Для вибору розмірів вантажної 
кабіни було проведено аналіз крупногабарит-
ної військової та цивільної техніки масою до 50 
тонн.  Вимога забезпечити експлуатацію  тако-
го важкого літака на ґрунтових аеродромах 
обумовила використання багатоколісного ша-
сі. Для перевезення особового складу фюзе-
ляж зробили герметичним. В лютому 1965 року 
Юрій Курлін підняв його в небо. 

В червні того ж року Ан-22 прилетів до Па-
рижу на авіакосміч-
ний салон в Ле Бур-
же, одразу ставши 
головною сенсаці-
єю виставки. Але 
не лише літак підко-
рив парижан.  «Кон-
структор літака під-
тягнутий, з гарними 
манерами, володіє 

аналітичним розумом, розмовляє французь-
кою», – писала преса. 

Створюючи  свої літаки,  Антонов постійно 
думав  про побудову надважкого військового 
транспортника нового покоління, який би пе-
ревершив вже існуючий «Антей». І на початку 
1972 року було прийнято рішення про ство-
рення машини, яку називають «лебединою 
піснею» видатного авіаконструктора – Ан-124.

–  Олег Костянтинович в останнє своє ди-
тя втілив всі основні принципи конструюван-
ня, розроблені ним протягом всього життя, – 
продовжує Олег Богданов. – Крім того, літак-
гігант, який отримав назву «Руслан», увібрав 

в себе всі найсучасніші ідеї, що з`явилися в 
літакобудуванні за останні роки. 24 грудня 
1982 року «Руслан» здійснив свій перший по-
літ. Пілотували машину досвідчені льотчики-
випробувачі Володимир Терський та Олек-
сандр Галуненко.

«Вирізнявся толерантним 
ставленням до людей…»

Навіть перебуваючи на лікарняному, Ан-
тонов не полишав роботу. За словами Олега 
Богданова, він  неодноразово запрошував 
його до себе додому, щоб обміркувати якісь 
технічні рішення, внести поправки в проек-
тну документацію.

В одному зі своїх виступів перед колекти-
вом Олег Костянтинович говорив:  «Меж нової 
техніки, як відомо, не існує. Робота у нас з ва-
ми і надалі буде складною. Більшість завдань, 
які ми нині розв’язуємо, знаходяться на грані 
можливого виконання, вимагають надзвичай-
них зусиль розуму, волі і знань». 

4 квітня 1984 року відомого в усьому світі 
авівконструктора не стало.

Тому розробка Ан-225 здійснювалася 
вже під керівництвом талановитого авіакон-
структора Петра Балабуєва. Добра  «спад-
коємність», яка дісталась новій машині від 
«Руслана», значно скоротила терміни з від-
працювання систем і підготовки до першо-
го польоту. 21 грудня 1988 року  екіпаж під 
керівництвом заслуженого льотчика-випро-
бувача Олександра Галуненка підняв літак у 
повітря. На його фюзеляжі  закарбоване ім`я 
видатного авіаконструктора – «Антонов». 
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15 февраля, в 28 годовщину вывода совет-
ских войск из Афганистана, ставшую Днем че-
ствования участников всех «малых» боевых 
действий на территории других стран, в За-
порожье, на Аллее боевой славы соберутся 
люди, опаленные пламенем так называемых 
локальных войн, вдовы, официальные лица.

Поэт Константин Ваншенкин свои впечат-

ления о событиях тех лет изложил в стихотво-
рении «Кушка», поставив в качестве эпиграфа 
курсантское изречение:

«Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не 
пошлют»:

Последняя строфа со словом «потери» по 

воле непредсказуемой памяти 
перенесла меня в Чехослова-
кию. Декабрь 1979 года – нача-
ло войны в Афгане – я встретил 
в составе одного из гарнизонов Советской Ар-
мии, которая уже 10 лет помогала, как писали 
тогда газеты, братскому народу ЧССР защищать 
от происков местной контрреволюции и миро-
вого империализма социалистические завоева-
ния. Вскоре, для восполнения понесенных в Аф-
гане потерь, началась у нас усиленная агитация 
на перевод в ДРА.

Офицерам предлагались более высокие долж-
ности, обещалось внеочередное присвоение зва-
ний, сержантам срочной службы – производство 
в прапорщики без прохождения обучения. А глав-
ное – тройную зарплату! Поясню. Если в ЧССР, по-
мимо оклада, начисляемого на вкладную книж-
ку в рублях, дополнительно выдавались на руки 
кронами так называемые полевые, то в Афгане 
обещали платить чеками Внешпосылторга (а это, 
считай, доллары) еще и «боевые».

Реакция была разной. Жена майора Кузне-
цова, узнав, что мужу предложили перевес-

тись в Афганистан с повышением по должнос-
ти и в звании, категорически заявила супругу: 
«И не вздумай! Лучше быть женой майора, чем 
вдовой подполковника!» Сам же он на пред-
ложение  начальника политотдела дивизии с 
характерной фамилией Фурманов прийти на 
помощь апрельской революции ответил ци-
татой из классика: «Плоха та революция, ко-

торая не может сама себя 
защитить». Реакция одно-
фамильца известного ис-
торического персонажа 
была незамедлительной: 
майора вывели за штат и 
откомандировали в Союз. 
У 50-летнего офицера име-
лась выслуга более 25 лет, 
и он уже мог себе позво-
лить иметь свое мнение. 

А вот молодежь на наживку клюнула. По 
прошествии ряда лет одного из добровольцев 
в Запорожье встретил. Рассказал: определи-
ли их всех 30 человек – «чешский» набор – в 
десантно-штурмовую бригаду. Под Кандага-
ром попали в переплет. Его сразу же ранило 

и в числе первых эвакуировали на вертолете. 
Судьба оставшихся товарищей ему неизвест-
на: «По крайней мере, я больше никого из них 
ни в ДРА, ни в СССР не видел».

Да как бы кто не трактовал события тех лет, 
но люди, побывавшие «за речкой», в других «го-
рячих» точках,  в большинстве своем уверены 
– свой воинский долг 
выполнили, работали 
каждый по своей про-
фессии честно.

Од и н  и з  з а п о -
рожских ветеранов 
локальных войск пол-
ковник в отставке Бо-
рис Сопин попал в Аф-
ган 34-летним. Занимал 
должность начальника 
штаба мотострелкового 
полка. Борис Григорье-

вич сетует на причудливость памяти: то, что 
было относительно недавно, припоминается 
ему с трудом, а вот давние годы, опаленные на-
пряженной воинской службой, памятны от пер-
вого до последнего дня. Врастание в боевую 
жизнь произошло мгновенно, сразу же после 
первого боестолкновения, первых потерь. Ста-
ло понятно – это не учения, не штабная игра. И 
чтобы остаться в живых, надо учиться воевать, 
помогать друг другу в трудный момент. «Там ро-
дилось боевое братство, бережно хранимое до 
сих пор», – констатировал с гордостью офицер.

У поэта Григория Поженяна, фронтовика 
– морского десантника, понюхавшего  порох 
Большой войны, есть стихотворение об «аф-
ганцах». Запомнились два последних четве-
ростишия:

Дипломаты и политологи полагают, что вой-

на является продолжением международных 
отношений, но осуществляется иными сред-

ствами. И даже, с учетом сегодняшних реалий, 
определению «локальная» подобрали более 
точный, по их мнению, синоним – «гибридная».

Помнится, поэт и бард Владимир Высоцкий 
по схожему поводу вопрошал:

 Виктор АРМЯНОВСКИЙ

– Дальше Кушки не пошлют!
А, пожалуйста, послали 
В тот неслыханный маршрут,
В те расплывчатые дали.
Где барханы и жара,
Где тельняшки пропотели,
И домой писать пора
Про бои и про потери.

Не пришедших на свидание –
Тех, кто с горечью повенчан,
Одарите за страдания,
И воздайте за увечья!
Но куда что подевалось,
Будь я проклят, в самом деле,
Глупые – навоевались,
Умные – разбогатели.

У братских могил нет заплаканных вдов,
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших країн

«НЕ ПРИШЕДШИХ НА СВИДАНИЕ... ОДАРИТЕ ЗА СТРАДАНИЯ...»




